LITURGICKÝ KALENDÁR

P on delok 2 3 .1 2 . - D esiati svätí m uče níci z Kréty; Tropár
a kondákz predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten
z pondelka. Jak 2 ,1 4 -2 6 , zač. 53; M k 10, 46 -52 , zač. 48

Rúcho svetlé. Radový hlas je tretí, radové evanjelium na
utierni je šieste. A ntitóny nedeľné. Tropár, Sláva: kondák

(z 32. týždňa).

z hlasu, I teraz: kondák podľa predpisu. Proklm en, aleluja

U torok 2 4 .1 2 . - P redvečer narodenia Pána

a pričasten z hlasu. Kol 3 ,1 2 -1 6 , zač. 25 8 (z 30. nedele);

- Svätá a prepodobná m uče nica Eugénia;

Lk 1 8 ,1 8 -2 7 , zač. 91 (z 30. nedele).

Pôstny deň. Kráľovské hodinky (ráno), rúcho pôstnej farby.

P on delok 2 . 1 2 . - S vä tý pro ro k H abakuk; M enlivé časti

Veľká večiereň s litu rg io u sv. Bažila Veľkého (neskoro

z pondelka. Hebr 3, 5 -1 1 .1 7 -1 9 , zač. 308; Lk 20, 2 7 -4 4 ,

popoludní"). Liturgické rúcho svetlé. Nam iesto Dôstojné

zač. 102 (z 29. týždňa).

je sa spieva „M ilo s tip ln á M atka" - „O tebi radujetsja“ .

U torok 3 .1 2 . - Svätý p ro ro k S ofon iá š; Hebr 4 ,1 -1 3 , zač.

Veľké povečerle s lítlo u a utlereň (neskoro v no ci). Na

310; Lk 2 1 ,1 2 -1 9 , zač. 106.

liturgii: Hebr 1 ,1 - 1 2 , zač. 303; Lk 2 ,1 - 2 0 , zač. 5.

Streda 4 . 1 2 . - Svätá ven<om učenica B arbora

S treda 2 5 .1 2 . - N arodenie podľa tela nášho Pána, Boha

- Náš prepo dobn ý otec Ján Dam aský;

a Spasiteľa Ježiša Krista; Prikázaný sviatok. Liturgické rúcho

M enlivé časti zo stredy aleb o o ve ľko m u č e n ici, alebo

svetlé. Antifóny zo sviatku. Refrén tretej antifóny je tropár

o prepodobnom . Hebr 5 ,1 1 -1 4; 6 ,1 -8 , zač. 312; Lk 21,

sviatku. Vchod, tropár sláva I teraz: kondák, prokimen, aleluja

5 -7 .1 0 -1 1 .2 0 -2 4 , zač. 104.

a pričasten zo sviatku. Namiesto „Svätý Bože“ sa spieva:
„K to rí ste v Krista pokrstení“ - „Je llci vo Chrlsta“ . Namiesto

Štvrtok 5 .1 2 . - Náš prepodobný a bohonositeľný otec Sáva

D ôstojné sa spieva Zvelebuj a IX. Irmos: „Veľké a slávne

P osvätený; Tropár, Sláva: kondák o prepodobnom , I teraz:

tajom stvo vidím " - „Talnstvo stránnoje vízu“ . Myrovanie.

kondák podľa predp isu. Prokim en, a le lu ja a pričasten

Gal 4, 4-7, zač. 209; M t 2 ,1 -1 2 , zač. 3.

0 prepodobnom . Hebr 7, 1 -6, zač. 315; Lk 21, 2 8 -3 3 ,
zač. 107 (radové). Prepodobném u: Gal 5, 2 2 -2 6 ; 6 ,1 - 2 ,

Š tv rto k 26 . 12. - Z hrom aždenie (S obor) k presvätej

zač. 213; M t 11, 2 7 -3 0 , zač. 43.

B o h o ro d ičke ; Prikázaný sviatok. Rúcho svetlé. Antifóny
predobrazujúce. Vchod: „P oďte...z Panny narodený...“ .

Piatok 6 . 1 2 . - Náš otec svätý M ik u lá š D ivotvorca , a rc i
zujúce. Tropár, Sláva: kondák o svätom, I teraz: kondák podľa
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predpisu. Prokim en, a le lu ja a pričasten o svätom . M y-

- S vätý hierom uče ník Eieuterios

denia a potom zo Zhromaždenia. Zvelebuj a IX. Irmos. Hebr

- Náš prep o d o b n ý otec Pavol z Latry

Sobota 7 . 1 2 . - Predprazdenstvo P očatia presvätej

- Náš otec sv. Štefan Vyznávač, su g d e jsk ý arcibisku p;

B ohorodičky

V tento deň sa zakončuje sviatok Nepoškvrneného počatia

- Náš otec svätý Am bróz, m ilá n sky biskup;

Bohorodičky. Radový hlas je platy, radové evanjelium na

Rúcho svetlé . A n titó n y p redo bra zujúce. Tropár, Sláva

utierni je ôsme. Antitóny nedeľné. Tropár z hlasu, zo sviatku

1teraz: z predprazdenstva. Prokim en, alelu ja a pričasten

a o Praotcoch, Sláva: kondák o Praotcoch, I teraz: kondák

zo soboty. Ef 2 ,1 1 -1 3, zač. 2 2 0b; Lk 1 3 ,1 8 -2 9 , zač. 72.

zo sviatku. P rokim en, alelu ja a pričasten najprv o Pra

Nedeľa 8 . 1 2 . - Dvadsiata deviata nedeľa po Päťdesiatnici

otcoch, potom zo sviatku. Nam iesto D ôstojné je sa spieva

- N epoškvrnené počatie presvätej B oh oro dičky

Zvelebuj a IX. Irm os zo sviatku. Kol 3, 4 -1 1 , zač. 257; Lk

svätou A nnou;

1 4 ,1 6 -2 4 , zač. 76 (z nedele Praotcov).

Rúcho svetlé. Radový hlas je štvrtý. E vanjelium na utierni

P o n d e lo k 1 6 .1 2 . - S vä tý pro ro k A g g e u s ; M enlivé časti

Bohorodičke Lk 1, 3 9 -4 9 ; 56, zač. 4. Antitóny nedeľné.

z pondelka. Hebr 1 1 ,1 7 -2 3 .2 7 -3 1 , zač. 329; M k 9, 4 2 50; 1 0 ,1 , zač. 42 (z 31. týždňa).

kondák sviatku. Prokim en, aleluja a pričasten najprv z hla

U toro k 1 7 . 1 2 . - Svätý prorok D aniel
- Traja svätí m ládenci Ananiáš, Ozariáš a Mízael;

buj a IX, Irm os. M yrovanie. Kol 1 ,1 2 -1 8 , zač. 2 5 0 (z 28.

M enlivé časti z utorka. Hebr 12, 2 5 -2 6 ; 13, 2 2 -2 5 , zač.

nedele); Flp 2, 5 -11, zač. 24 0 (sviatku). Lk 17, 12 -19 ,

333; M k 10, 2 -1 2 , zač. 43.

(sviatku). Obidve čítania sú záväzné.

Do 15. decembra (včítane) menlivé časti na sv. liturgii sa
spievajú takto: antitóny predobrazujúce, tropár, Sláva i teraz
kondák zo sviatku, prokimen, aleluja a pričasten zo sviatku.
Čítania sú radové. Zvelebuj a IX. Irmos. Liturgická farba
je svetlá.
P ondelok 9 . 12. - Náš prepo dobn ý otec Patapios; Hebr 8,
7 -13, zač. 319; M k 8 ,1 1 -2 1 , zač. 33 (z 30. týždňa).
Utorok 1 0 .1 2 .- Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf;
Hebr 9, 8-10.15 -23 , zač. 321a; M k 8, 22-26, zač. 34.
Streda 1 1 .1 2 . - Náš prepodobný otec Daniel Stípnik; Hebr
1 0 ,1 -1 8 , zač. 323; M k 8, 3 0 -3 4 , zač. 36.
Štvrtok 12 .1 2 . - Náš prepodobný otec S piridon Divotvorca,

Piatok 2 7 .1 2 . -S v ä tý apoštol, prvom učeníka archidiakon
Štefan
- Náš prepo dobn ý otec a vyznávač Teodor;
Voľnica. Antifóny predobrazujúce. Vchod: „P odie...z Panny
narodený...“ Tropár z Narodenia a o svätom , sláva: kondák
o svätom , I teraz: kondák z Narodenia. Prokimen, aleluja
a pričasten najprv z Narodenia a potom o svätom . Na
m iesto D ôstojné je sa spieva Zvelebuj a IX. irm os. Sk 6,
8-15; 7,1 -5 a .4 7 -6 0 , zač. 17; M t 21, 33 -42 , zač. 87.
S obota 2 8 .1 2 . - S obota po N arodení Pána
- S vätí 20 0 0 0 m uče níci up á le n í v N ikom édii;
A ntifóny predobrazujúce. Vchod: „Poďte., z Panny narode
ný..." Tropár, sláva i teraz: kondák, prokim en, aleluja a pri-

su a potom sviatku. Nam iesto D ôstojné je sa spieva Zvele

zač. 85 (z 29. nedele); Lk 10, 3 8 -4 2 ; 11, 2 7 -2 8 , zač. 54

t

S tre da 1 8 . 1 2 . - S vä tý m u č e n ík S eb astián a je h o s p o 
lo č n íc i; M enlivé časti zo stredy. Jak 1 ,1 -1 8 , zač. 50; M k
1 0 ,1 1 -1 6 , zač. 44.

časten z Narodenia. Zvelebuj a IX. Irmos. 1 Tlm 6 , 11b16, zač. 288; M t 1 2 , 15 b-2 1, zač. 46b.
Nedeľa 2 9 .1 2 . - Nedeľa po N arodení Pána
- Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, kráľa
Dávida a Jakuba, Pánovho brata
- Sväté deti, ktoré dal H erodes povraždiť v Betleheme, aby

Š tvrto k 1 9 . 1 2 . - Svätý m uče ník B onifác; M enlivé časti zo

zabil Krista;
Rúcho svetlé. Radový hlas je siedm y, radové evanjelium

štvrtku. Jak 1 .1 9 -2 7 , zač. 51; M k 1 0 ,1 7 -2 7 , zač. 45.

na utierni je desiate. A ntifó ny predobrazujúce. Vchod:

P iatok 2 0 .1 2 . - P re d prazdenstvo N aro d e n ia p o d ľa te la

„P odie...z Panny narodený...“ Tropár z hlasu, z Narodenia

nášho Pána, Boha a S pasiteľa Ježiša Krista

a o spravodlivých. Sláva: kondák o spravodlivých, I teraz:

- Svätý hie ro m u če n ík Ignác B ohonositeľ;

kondákz Narodenia. Prokimen, ale lu ja a pričasten z nedele

Rúcho svetlé. Tropár, Sláva i teraz z predprazdenstva. Pro

po Narodení. Zvelebuj a IX. Irm os. Gal 1 ,11 -1 9, zač. 200;

kim en, aleluja a pričasten z piatku. Jak 2 ,1 - 1 3 , zač. 52;

M t 2 ,1 3 -2 3 , zač. 4.

M k 10, 23 b-3 2a, zač. 46.

Pondelok 3 0 .1 2 . - Svätá m u če n ica A nfzia; Rúcho svetlé.

S obota 2 1 .1 2 . - S ob ota pred N arodením Pána

A ntifóny predobrazujúce. Vchod: „P odie...z Panny naro

- Predprazdenstvo N arodenia Pána

de ný...“ Tropár, sláva i teraz: kondák, prokim en, aleluja

- Svätá m u če n ica Ju ilán a;

a pričasten z Narodenia, Zvelebuj a IX. Irm os. 1 Pt 2, 21 -

trim itu n s k ý b isk u p ; Hebr 10, 3 5 -3 9 ; 1 1 ,1 -7 , zač. 326;

R úcho svetlé. Tropár, sláva I teraz: kondák z predpraz

M k 9, 10 -16 , zač. 39.

denstva. Prokim en, aleluja a pričasten zo soboty. Gal 3,

U torok 3 1 .1 2 . - Naša prepodobná m atka M elánia Rímska;

Piatok 1 3 .1 2 . - S vätí m u če n íci E ustratios, A uxenciu s,

8 -1 2 , zač. 205; Lk 1 3 ,1 8 -2 9 , zač. 72.

V tento deň sa zakončuje sviatok K ristovho narodenia.

Eugen, M ardario s a O rest; Antitóny predobrazujúce. Tropár

N edeľa 2 2 .1 2 . - N edeľa pred N arodením Pána

zo sviatku B ohorodičky a o m učeníkoch, Sláva: kondák
o m učeníkoch, I teraz: kondák zo sviatku. Prokimen, aleluja

25; 3 ,1 - 9 , zač. 59; M k 1 2 ,1 3 -1 7 , zač. 54 (z 33. týždňa).

Rúcho svetlé . A n tifó n y predobrazujúce (alebo 1. a 2.

- S vätých O tcov

antifóna sviatku, tretia antifóna každodenná s refrénom 2.

- Svätá ve ľko m u č e n ica Anastázia;

a n tifóny sviatku). Vchod: „P odie... z Panny narodený...“

a pričasten najprv zo sviatku a potom o m učeníkoch. Hebr

Rúcho svetlé. Radový hlas je šiesty, evanjelium na utierni

Tropár, Sláva: I teraz: kondák, prokim en, a le lu ja a pričasten

11, 8 .1 1 -1 6 , zač. 327; M k 9, 3 3 -4 1 , zač. 41 (radové);

je deviate. A n tifó n y nedeľné. Tropár z hlasu, o O tcoch

zo sviatku Narodenia. Zvelebuj a IX. irm os. 1 Pt 3 ,1 0 -2 2 ,

Mučeníkom : Ef 6 ,1 0 -1 7 , zač. 233; Lk 2 1 ,1 2 -1 9 , zač. 106.

a z predprazdenstva. Sláva: kondák o Otcoch, I teraz: kon

zač. 60; M k 1 2 ,1 8 -2 7 ; zač. 55 (z 33. týždňa). Ďakovná

Sobota 14.12. - Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apo-

dák z predp razden stva. P rokim en, a le lu ja a p rič a ste n

pobožnosť za prijaté dobrodenia v up lynulom roku.

iló nios a Kallinik; Ef 5,1 -8a, zač. 228; Lk 14,1 -11, zač. 74.

o Otcoch. Hebr 11, 9 -1 0 .1 7 -2 3 .3 2 -4 0 , zač. 328; M t 1,

Nedeľa 1 5 .1 2 . - Nedeľa sv. Praotcov

1 -25, zač. 1.
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2 ,1 1 -1 8 , zač. 306; M t 2 ,1 3 -2 3 , zač. 4.

rovanle. Hebr 1 3 ,1 7 -2 1 , zač. 335; Lk 6 ,1 7 -2 3 , zač. 24.

Tropár z hlasu a sviatku, Sláva: kondák z hlasu, i teraz:

Svätý Bože, prokim en, aleluja a pričasten najprv z Naro

Vojtech Boháč

apoštola Filipa z ikonostasu v Poši; Autor ikony: M. Lajčiak; Foto: L. Lehotský

biskup lykijske j M yry; Rúcho svetlé. Antitóny predobra-

Tropár z Narodenia, sláva i teraz: kondák zo Zhromaždenia.

sk

- S vätý prorok Nahum ;

Ikona

Nedeľa 1 . 1 2 . - D vadsiata ôsm a nedeľa po Päťdesiatnici

Via

n o č n ý

p r íh o v o r

„ĽUD. ČO K R Á Č A VO T M Á C H U Z R I E V E Ľ K É S V E T L O , N A D T Ý M I ,
ČO B ÝVA JÚ V K R A J I N E T E M N Ô T , Z A Ž I A R I S V E T L O “ ( I Z 9

Mons. ThDr. h. c. Ján Hirka
prešovský diecézny biskup

Drahí moji bratia a sestry v Kristovi!
Táto Božia pieseň z úst proroka
Izaiáša sa ozýva aj v týchto dňoch, lebo
aj v dnešných dňoch a v dnešných
storočiach a tisícročiach je málo skutoč
ného svetla. Temnoty pokrývajú národy.
Je vysoký pokrok techniky, vedy, ale aj
vysoký stupeň biedy, chudoby, zloči
nnosti, kriminality, nenávisti, vojen,
terorizmu, bezcitnosti a nevery.
Nad tým všetkým však svieti Slnko,
osobný Boh, jeho zákon lásky, vyjadrený
v Desatoro a v Evanjeliu. To svetlo,
ktoré v Písme Starého zákona i u pro
rokov svietilo, naplno zažiarilo nad
Betlehemom a má silu slnka, ktoré
pretrváva veky a je schopné premeniť
vodu na víno a hriešnikov na spra

,

í).

vodlivých! Ľudia prichádzajú a odchá
Len v duchu Vianoc, sviatkov Lásky
dzajú, ale Slnko svieti, dáva život sa môže stratiť tem nota, nešťastia,
a zaháňa noc a smrť.
tragédie, vojny a diabolská nenávisť
Príchod Ježiša Krista ako človeka na a všetko zlo v tomto svete.
tento svet je tým večným Slnkom, ktoré
V tomto duchu i my, bratia a sestry,
dokáže presvietiť všetky temnoty sveta. privítajme sviatok narodenia Ježiša
Má iba jedinú podmienku: prijať ho. Krista a šírme jeho zvesť, dobrú zvesť
Nedávať prednosť umelým svetlám, 0 jeho prítomnosti i tu a teraz, lebo on
ktoré nedávajú život a neosvecujú celú je tu zvlášť prítomný, a to bytostne, tak
planétu, iba kúty neprávosti. Len toto ako v betlehemskej noci - v Eucharistii.
slnko vie zahnať tem noty hriechu, Veď je to obrovská radosť: „Boh sám
nenávisti, zloby a ľudskej podlosti. Je to príde a spasí vás“, hovorí prorok. A on
Slnko svetového bratstva. Boh v Ježišovi už prišiel. Je tu s nami. Neodchádza. „Ja
Kristovi osobne zostúpil na zem, a to som s vami po všetky dni, až do skon
ako dokonalý model lásky, ako dieťa: čenia sveta“ (Mt 28, 20). Iba ho treba
„iLebo chlapček sa nám narodil, daný prijať, otvoriť mu dvere srdca a rozumu
je syn... a volajú ho: O bdivuhodný - a svet zaplaví svetlo pokoja a lásky!
Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža
Preto spievajme najprv so žalmistom,
pokoja“ (Iz 9, 6).
ktoiý predvídal túto šťastnú chvíľu pre
Preto nás i celý svet, či už veriacich našu planétu: „ Tešte sa nebesia, plesaj
alebo nevriacich, preniká duch radosti. zem; nech more zahučí a čo ho napĺňa,
V tomto predvianočnom a vianočnom nech plesá pole a všetko, čo je na ňom.
čase sa stávam e milšími, lepšími, 1 zajasajú všetky stromy lesa pred tvárou
štedrejšími, akoby nás toto betlehemské Pána, že prichádza...“ (Ž 95, 11-13).
svetlo prenikalo a šepkalo nám do duše: A potom spievajme s anjelmi a betle
„Buďte lepší, viac sa milujte, robte dobro hemskými pastiermi: „Sláva Bohu na
svojim blížnym, ktorí sú vaši bratia, výsostiach a na zem i pokoj ľuďom
nepodvádzajte, nekradnite, neluhajte, dobrej vôle“ (Lk 2, 14).
buďte verní v manželstve, vychovávajte
V tomto duchu vás i ja, bratia a ses
svoje deti v láske k Bohu a k blížnym try, požehnávam, pozdravujem avina vaše srdce bude trvalo naplnené po šujem požehnané vianočné sviatky.
kojom a šťastím. Nepočúvajte, čo vám
o tom hovoria iní, ale čo vám hovorí
Váš diecézny biskup
Láska, ktorá zostúpila na zem ako dieťa.
Toto sú Vianoce. To je podstata Vianoc,
aby sa Ježiš narodil vo mne, aby ja som
bol tým Betlehemom, a aby som aj tak
žil, ako mi ukázalo betlehemské dieťa,
chlapček ä syn.

Z príležitosti slávenia Narodenia Božieho Syna Vám prajeme, aby Vaše srdcia
naplnila vianočná radosť a pokoj, aby sme okoliu preukazovali lásku a dobrotu
betlehemského dieťaťa, aby Vám Vianoce priniesli radosť do duše a nech je
pre Vás posolstvo nebeského pokoja šťastím i radosťou v nastávajúcom roku.
To Vám praje a vyprosuje redakcia SLOVO.
slovo - december/2002 »3
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NOVÝ APOŠTOLSKÝ
ADMINISTRÁTOR
MUKAČEVSKEJ EPARCHIE
12. novembra 2002 Apoš
tolská nunciatura na Ukrajine
uverejnila rozhodnutia Svä
tého Otca Jána Pavla II., ktoré
urobil v súvislosti s M uka
čevskou eparchiou Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi a to:
- prijal abdikáciu z úradu
sídelného biskupa Mukačev
skej eparchie byzantského
obradu J.E. Mons. Ivana Semediho, zhodne s kánonom
210 §1 (vek 75 rokov) Kódexu Káno
nov Východných Cirkvi (CCEO);
- prijal abdikáciu zo záväzkov
pomocného biskupa Mukačevskej
eparchie byzantského obradu J.E.
Mons. Ivana Margityča, zhodne
s kánonom 210 §1 CCEO;
- menoval Apoštolským adminis
trátorom ad nutum Sancte Sedis (do
rozhodnutia Svätého Stolca) Muka
čevskej eparchie byzantského obradu
J.E. Mons. Milana Šašika, C.M, ktorý
bol doteraz farárom v Perečine v Za
karpatskej oblasti Ukrajiny.
J.E. Mons. Milan ŠAŠIKsa naro
dil 17. septembra 1952 v Lehote Slovenská republika. Po ukončení
základnej a strednej školy, od roku
1971 do 1976 bol poslucháčom
CMBF v Bratislave.
31. júla 1971 vstúpil do Misijnej
Kongregácie Otcov Lazaristov; 27.
septembra 1973 prijal večné sľuby.
6. júna 1976 bol vysvätený na
kňaza. V ďalších rokoch vykonával

dušpastiersku činnosť, spočiatku ako
kaplán, potom ako správca farnosti.
S povolením Svätej Stolice slúžil
o. Milan Šašik v dvoch obradoch:
v byzantskom (gréckokatolíckom)
i latinskom (rímskokatolíckom).
Od roku 1990 do 1992 študoval
v Pápežskom teologickom inštitúte
„Teresianum“ v Ríme, kde dosiahol
stupeň magistra.
Od 5. októbra 1992 do 7. júla 1998
pracoval na Apoštolskej nunciature
na Ukrajine. Potom bol jeden rok
riaditeľom noviciátu v Kongregácii
otcov lazaristov na Slovensku. V au
guste roku 2000 sa vrátil na Ukrajinu
a stal sa farárom v Perečine.
Okrem materinskej slovenčiny
ovláda ukrajinský, taliansky, český,
ruský a poľský jazyk.
Podľa správy
Tlačovej kancelárie UGKC
(Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi)
spracoval íng. Vladimír Miroššay.

TERORISTA
Z AL KAIDY PLÁNOVAL
DVA ATENTÁTY NA PÁPEŽA
Ako informovali anglické noviny
Sunday Times, Terorista A1 Kaidy,
ktorý organizoval útoky 11. septemb
ra v New Yorku, plánoval tiež dva
atentáty na pápeža Jána Pavla II. na
Filipínach. Záznam y filipínskej
bezpečnostnej služby odhaľujú, že

Khalid šejk Mohammed (38) cestoval
dvakrát do krajiny, aby dohliadal na
plány použitia bômb alebo automa
tickej zbrane. Atentáty sa mali realizo
vať v roku 1995 a 1999. Terorista je
ešte stále na slobode.
TKKBS

JÁN PAVOL II. VENOVAL
SVÄTEJ ZEMI 400 000 EUR
Svätá stolica oznámila, že vo svojej
otcovskej starostlivosti o Svätú zem
daroval pápež Ján Pavol II. 400 000 eur
na zmiernenie najnaliehavejších prí
padov núdze obyvateľstva a utrpenia
obetí násilia. Pápežská rada Cor Unum
informovala o tom, že tieto peniaze
pochádzajú od mnohých ľudí, ktorí
reagovali na výzvu pápeža na zbierku
pre obete vojny a teroru po 11. sep
tembri 2001. V pôstny deň 14. decembra
2001, ktorý pápež vyhlásil, sa nazbieralo
akopôstna obeta veľmi veľa peňazí - boli
to peniaze, ktoré ľudia v tento deň
ušetrili za jedlo a iné veci.
Tieto prostriedky odovzdal vo Svätej
zemi predseda Pápežskej rady Cor
Unum arcibiskup Paul Josef Cordes,
ktorý v mene pápeža Jána Pavla II.
navštívil v dňoch 7. až 10. novembra
katolícke spoločenstvá v krajine, po
ktorej chodil náš Pán.
„Cieľom cesty nie je iba odovzdanie
zbierky, ale uskutočnia sa aj viaceré
stretnutia. Legát pápeža chce povzbudiť
kresťanov v týchto skúšaných oblas
tiach, ako to už robia hrdinským spôso
bom mnohí misionári,“ uviedlo tlačové

komuniké vydané pred cestou. „Táto
pomoc slúži zlepšeniu životných a pra
covných podmienok týchto kresťanov,
aby sa stali plodným semenom ľudstva
a pokoja.“ Komuniké ďalej pokračuje:
„Pri 39-dňovom obsadení Baziliky
narodenia Pána v Betleheme sa ukázala
prítomnosť kresťanov vo Svätej zemi ako
veľmi potrebná. Násilné útoky medzi
Palestínčanmi a Izraelčanmi sú neustá
lou hrozbou pre život tamojších obyva
teľov. Hospice pre pútnikov sú prázdne,
počet nezamestnaných v Betleheme
vzrástol na 80 % a je pochopiteľné,, že
mnohí chcú krajinu opustiť.
Keby kresťania z krajiny odišli,
dostala by sa ochrana svätých miest do
vážneho nebezpečenstva.“
Biskup Cordes navštívil 8. novembra
aj Betlehem, aby otvoril stavebný projekt
nových domov a navštívil dve ne
mocnice „Svätej rodiny“ a „Effatu“.
V sobotu 10. novembra pricestoval do
Jericha a v nedeľu sa v Jeruzaleme
stretol s latinským patriarchom i pred
staviteľmi palestínskych a izraelských
orgánov.
TK KBS
r

V LURDACH NOVE ZAZRACNE
UZDRAVENIA
Medzinárodná komisia lekárov skúma v súčasnosti
pravosť dvoch zázračných uzdravení vo francúzskom
pútnickom mieste Turdy. Ako medzinárodná lekárska
komisia v Lurdoch (CMIL) vyhlásila, po pobyte
v Lurdoch oznámili dve ženy, 30-ročná a 65-ročná,
že boli náhle vyliečené z rakoviny.
Zázračné uzdravenie m usí dosvedčiť dĺžka
a trvácnosť vyliečenia a skutočnosť, že chorí sú si
istí, „že sa s nimi niečo stalo“. Komisia lekárov, aby
si bola istá, skúma však aj to, či ženy naozaj mali
rakovinu. V CMIL je 25 lekárov z rôznych odborov
z ôsmich krajín.
Prvý komisiou a Cirkvou uznaný zázrak v Lurdoch
sa uskutočnil v roku 1858 uzdravením Catherine
Latapie. Posledné uzdravenie bolo v roku 1987 u JeanPierre Bélyho a diecézny biskup ho uznal v roku 1999.
V roku 2001 oznámili tímu lekárov 35 prípadov
spontánneho uzdravenia.
KIPA/TK KBS
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Ďakovná púť do Cz^stochowej
Dňa 14. a 15. ok
tóbra t. r. z príležitosti
24. výročia volby Svä
tého Otca Jána Pavla H.
na Petrov Stolec a 40.
výročia zahájenia II.
vatikánskeho koncilu,
uskutočnilo prešovské
biskupstvo ďakovnú púť
zamestnancov a boho
slovcov do Cz§stochowej. Túto púť absolvuje
biskupstvo v poradí už
štvrtý rok. V kaplnke
Čiernej Madony na
Jasnej Hore sme všetci
ďakovali za nám ude
lené milosti.
Tento rok bol vzác
nejší o to, že sme pred
obrazom Ikony Jasnohorskej Matky Božej ďakovali za Svätého
Otca a zvlášť za našu gréckokatolícku
cirkev, ktorá dostala dvoch blahoslavených
mučeníkov P P Gojdiča, OSBM a M. D.
Trcku, CSsR. 4. novembra uplynul práve
rok, ako ich Svätý Otec povýšil na oltár za
prítomnosti kardinálov, biskupov, kňazov
a veriacich zídených z celého sveta v Ríme
na námestí sv. Petra. Ťažko opísať tie chvíle,
ako sme sa chystali a ako sme my, grécko
katolíci prežívali túto jedinečnú udalosť vo
Večnom meste. Na to sme pamätali svojou
púťou do Czgstochowej.
Slová otca biskupa pred obrazom
Čiernej Madony, keď hovoril o dôvode
našej ďakovnej púti, všetci prítomní
kňazi, profesori, predstavení kňazského
seminára, bohoslovci, rehoľné sestry,
zamestnanci biskupského úradu, boho
sloveckej fakulty a kňazského seminára
počúvali s veľkým dojatím.
Celá akcia bola dohodnutá a náležite
pripravená s predstavenými Rehole oo.
pavlinov. V pondelok 14. októbra po
príchode na Jasnú Horu otec biskup
s kňazmi o 20. hod. slúžil v kaplnke pred
milostivým obrazom Božej matky ďa
kovnú sv. liturgiu, pri ktorej spievali
bohoslovci prešovského seminára. Po sv.
liturgii bol prečítaný pozdravný list
Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II.,
v ktorom sme sa mu poďakovali za
blahoslavených pre našu cirkev, zapriali
ku 24. výročiu pontifikátu a zároveň sme
ho uistili o našej vďačnosti a úcte.
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Panny Márie, pri ktorej
sa prihovoril otec vicerektor kňazského semi
nára, Miroslav Dancák,
ktoiý zdôraznil aj tú sku
točnosť, ako otec biskup
aj počas doby totality
nachádzal silu a zvlášt
nu milosť pre svoju či
nnosť práve tu na Jasnej
Hore v Cz^stochowej.
O
10. hod. otec rek
tor kňazského seminára,
Vojtech Boháč so všet
kými prítomnými pred
obrazom Čiernej Ma
dony slúžil Mariánsky
Akatist, ktorého obsah
a krásu spevu obdivovali
i všetci prítomní.
Na spiatočnej ceste
Boli to krásne a vzácne chvile, keď po sme sa zastavili vo Wadowiciach, kde sme
sv. liturgii o 21. hod. sa začala obvyklá navštívili rodný dom Svätého Otca Jána
adorácia a modlitba sv. ruženca, ktorá je Pavla II. a pomodlili sa v chráme, kde bol
vysielaná cez rozhlas do celého Poľska.
Svätý Otec pokrstený.
Na záver tejto adorácie otec biskup Ján
Odtiaľ naša cesta pokračovala na
udelil všetkým prítomným v kaplnke na Zebrzydovsku Kalwáriu, ktorú Svätý Otec
Jasnej Hore, ako aj rozhlasovým poslu od detstva často navštevoval. Na Kalvárii
cháčom v celom Poľsku svoje požehnanie. sme sa pomodlili krížovú cestu, ktorú
Jeho prítomnosť bola prijatá s velkou pripravili bohoslovci pod vedením otca
radosťou prítomných, pretože mnohí špirituála, Mareka Pulščáka.
z prítomných po prvýkrát videli biskupa
Púť na týchto miestach nás všetkých
východného obradu.
duchovne obohatila a bola pre nás velkým
V utorok 15. októbra o 8. hod. sme duchovným zážitkom.
slávili sv. liturgiu v kaplnke Ružencovej
Ján Zavacký

(

Spomienková slávnosťv Prešove

4. novembra si Katolícka cirkev na
Slovensku a zvlášť gréckokatolíci pripo
menuli prvé výročie Blahorečenia pre
šovského biskupa-mučeníka Pavla Petra
Gojdiča (1888-1960), z rehole baziliánov a kňaza-mučeníka Metoda Domi
nika Trčku, (1886 -1959) z rehole redemptoristov. Počas slávnostnej svätej
liturgie celebrovanej na Námestí sv.
Petra vo Vatikáne ich 4. novembra minu1ého roku vyhlásil pápež Ján Pavol II.
za blahoslavených spolu s ďalšími
šiestimi Služobníkmi Božími. Obradu
Beatifikácie a svätej liturgie sa vtedy
zúčastnilo okolo 5000 pútnikov zo
Slovenska, najmä gréckokatolíkov.
Prítomná bola aj vládna
delegácia vedená prezi
dentom republiky Rudol
fom Schusterom, apoš
tolský nuncius na SR J.E.
Mons. Henryk Nowacki, J.
E. Saraiva Martins Chosé Prefekt Kongregácie pre
Kauzy Svätých, J. E. Mons.
Edward Nowak - Sekretár
Kongregácie pre Kauzy
Svätých. Mons. Roberto
Sarno z Kongregácie pre
Kauzy Svätých, J. E. kardi
nál Ľubomír Husár, J. E.

kardinál Jozef Tomko,
takmer všetci slovenskí
biskupi ako aj Mons.
Dominik Hrušovský,
Mons. Pavol M. Hnili
ca, Mons. Jozef Zlatňanský a početná ko
munita slovenských re
hoľníkov, rehoľných ses
tier a kňazov pôsobia
cich v Ríme.
Pri tejto príležitosti sa
v pondelok 4. 11. 2002
uskutočnila v Grécko
katolíckom Katedrál
nom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove ďa
kovná sv. liturgia za
požehnaný dar, ktorý dal
Svätý Otec Ján Pavol II.
Gréckokatolíckej cirkvi,
ale aj celej Katolíckej
cirkvi na Slovensku v
mučeníkoch, biskupovi
Pavlovi Petrovi Gojdičovi, OSBM, a rehoľnom kňazovi Meto
dovi Dominikovi Trčkovi, CSsR. Sv.
liturgiu nad relikviami blahoslaveného
biskupa Pavla o 16,30 hodine slúžil
prešovský diecézny biskup Mons. Ján
Hirka, spolu s ďalšími cirkevnými hod
nostármi, oo. generálnymi a diecéznymi
vikármi, okresnými oo. dekanmi prešov
ského biskupstva a kňazmi prešovského
biskupstva. Vo svojej homílii pripomenul
životné cesty blahoslaveného biskupa
Pavla a poukázal na príklad jeho života,
ktorý bol svedectvom o pevnej viere,
vytrvalosti a charaktere tohto blaho
slaveného a vyzdvihol ho ako vzor pre
dnešnú dobu, ktorá akoby dnes strácala

tieto cnosti. Na sv. liturgii sa zúčastnili
okrem už spomenutých i predstavení
Gréckokatolíckej fakulty a kňazského
seminára, ako aj množstvo veriacich,
rehoľníkov a rehoľníčok. Po sv. liturgii bol
M oleben k blaženém u biskupovi mučeníkovi Pavlovi, ktorý slúžil rektor
Kňazského seminára v Prešove, Dr.
Vojtech Boháč. Slávnosť, ktorú doprevádzal svojím spevom zbor bohoslovcov,
sa ukončila spevom pápežskej hymny.
Beatifikácia - blahorečenieje vyhlásenie
za blahoslaveného. Svätý Otec blahorečí
- slávnostne deklaruje nových blaho

slavených počas svätej liturgie. Noví
blahoslavení sa potom uctievajú ako svätí
v miestnej cirkvi, ale ešte nie vo všeobecnej
cirkvi. Ten, kto už bol vyhlá
sený za blahoslaveného, je
už navždy zapísaný do litur
gického kalendára miestnej
cirkvi. Po tom, čo sa usku
toční a cirkvou potvrdíjeden
zázrak, je následne daný
blahoslavený vyhlásený za
svätého! Týmto spôsobom
sa rozširuje jeho úcta
z miestnej cirkvi na celú
katolícku cirkev na celom
svete. Veríme, že sa to usku
toční v blízkej budúcnosti.
(1SPB)

slovo - december/2002 »7

LUHYNA - V nedeľu 10. novembra
2002 sa v Luhyni uskutočnila milá
slávnosť. Tamojší chrám Nanebovzatia
presvätej Bohorodičky navštívil vladyka
Milan. Slávnosť sa začala archijerejskou
svätou liturgiou. V homílii sa vladyka
venoval te'me lásky v zmysle prečítanej
časti Evanjelia. Zdôraznil dôležitosť lásky
v živote každého kresťana. Koncelebrantom bol o. Andrej Slodička, správca
farnosti vo Veľatoch. Prítomný bol aj
farár reformovanej cirkvi z Malej Tme.
Na liturgii spieval chrámový zbor
z veľatskej farnosti pod vedením pani
Márie Porubcovej. Slávnosti sa zúčast
nili aj veriaci z obce Hrčeľ a Veľaty.
Po sv. liturgii vladyka Milan posvätil
dva novopostavené kríže. Najprv posvä
til kríž pred chrámom. Druhý kríž po
svätil na cintoríne. Po posviacke bola pri
kríži panychída za zomrelých na tamoj
šom cintoríne.
-jmKOŠICE - V nedeľu 13. októbra 2002
sa konala v Katedrálnom chráme Naro
denia Panny Márie v Košiciach ďakovná
bohoslužba. Bolo to historicky prvýkrát,
keď sa zišli zástupcovia cirkví na
ekumenickej bohoslužbe v gréckokato
líckej katedrále. Pri vstupe sprievodu
zaznel spev zboru Sv. Cyrila a Metoda
pri katedrálnom chráme pod vedením
dirigentky Lucie Lovašovej. Prítomných
privítal Mgr. Vladimír Tomko, protosynkel (gréckokatolíckej cirkvi). Boho
službu otvoril PhLic. Marko Rozkoš,
správca gréckokatolíckej farnosti na
Moyzesovej ulici, kde sa konala táto
ekumenická bohoslužba. Modlitbu pred
čítaním textov predniesol Mgr. Dušan
Havrila z Evanjelickej cirkvi a. v.. Spo
ločná pieseň zaznela vďaka členom
spevokolu evanjelickej cirkvi a. v., ku
ktorým sa pridali všetci prítomní veriaci.
Nasledovali čítania textov v podaní
zástupcov Židovskej náboženskej obce
a Bratskej jednoty baptistov. Medzispev
(s veršami) zaspieval domáci zbor.
Jánovo Evanjelium prečítal ThDr. Pavol
Dráb (rímskokatolícka cirkev). K veria
cim sa prihovoril Mgr. Peter Liba
z Apoštolskej cirkvi. Ďakovné modlitby
predniesli jednotliví predstavitelia cirkví.
Modlitba Pána, Otče náš, zaznela spo
ločne z úst všetkých veriacich. Znak po
koja udelil Mons. ThDr. Anton Konečný
(rímskokatolícky teologický inštitút).
Aronovské požehnanie spoločne udelili
všetci predstavitelia cirkvi. Záverečným
o o o
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Nezabudnuteľné
chvíle vo farnosti Rešov
Nedeľa 6.10.2002 bola pre veriacich
farnosti Rešov veľkým cirkevným sviat
kom. Po 13 rokoch prišiel do farnosti
otec biskup Ján Hirka, aby posvätil
obnovený chrám. I keď počasie veľmi
neprialo, obradu sa zúčastnilo hojné
množstvo veriacich a kňazov. Otca
biskupa privítal najprv starosta obce
ľng. Stanislav Jackanin. V privítaní pán
starosta zdôraznil, že v dlhej
histórii rešovského chrámu boli
urobené tri rekonštrukcie, ale táto
bola najväčšia. Potom otca bis
kupa na pôde rešovskej farnosti
privítal správca farnosti o. Peter
Vaško. Srdečne privítal aj o. de
kana Bočku, riaditeľa biskup
ského úradu o. Hanobika, vicerektora kňazského sem inára
v Prešove o. Dancáka a ostat
ných prítomných kňazov.
V homílii otec biskup z a 
spomínal na minulosť, keď v Rešove aj
slúžil. Dotkol sa aj rokov náboženskej
neslobody, keď Rešovčania putovali
pešo cez hory až do Lutiny na odpust.
V ďalšej časti povzbudil veriacich v ná
boženskom živote. Po slávnostnom
požehnaní otec Peter, správca farnosti,

poďakoval otcovi biskupovi, kňazom,
bohoslovcom a rehoľným sestričkám za
účasť na slávnosti. Vyzdvihol pomoc
všetkých sponzorov, dobrodincov,
farskej rady i pána starostu. Poďakoval
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na tomto krásnom diele. Milú
slávnosť zakončil otec biskup Molebenom k presvätej Bohorodičke, ktorý

slúžil spolu s kňazmi. Sme presvedčení,
že slová otca biskupa padli na úrodnú
pôdu a že dobrotivý Otec a dobrotivá
Matka nám ich pomôžu napĺňať v kaž
dodennom živote. S vďakou budú
spomínať farníci Rešova s otcom Pet
rom na nezabudnutelňé chvíle.
otec Peter a veriaci Rešova

Vo V e lke j Tŕni posvätili o b n o v e n ý chrám
27. október bol v grécko
katolíckom chráme Zosla
nia Svätého Ducha vo
Velkej Tŕni velkým sviat
kom, keď v tento deň po
svätil preosvietený vla
dyka Milan Chautur náš
obnovený chrám.
Slávnosť sa začala
privítaním vladyku sta
rostom obce a naším
duchovným otcom Marekom Kovaľom, posvä
tením nášho chrámu a pokračovala
archijerejskou sv. liturgiou.
Posviacky sa zúčastnili veriaci z filiá
lok a blízkeho okolia ako aj domáci
rímskokatolíci a reformovaní.
Popoludní sme sa stretli s vladykom
pri modlitbe Svätého ruženca. Sme

šťastní, že s Božou pom ocou sme
obnovili naše prekrásne nástenné malby,
aby milosť Božia, pokoj a láska, ktorá
z nich vyžaruje, napĺňala nás všetkých,
nielen v Pánovom dome, ale aby prebý
vala aj v našich srdciach.
veriaci z Velkej Tŕne

Posviacka obnoveného
chrámu vo farnosti Zbehňov
Dňa 29. 9. 2002 sme my, veriaci
z farnosti Zbehňov, privítali medzi sebou
preosvieteného vladyku Milana, ktorý
knám prišiel posvätiť obnovený exterie'r
chrámu a nove' obetné symboly.
Počtom veriacich patríme medzi
menšie farnosti, ale aj napriek tomu sme

Po sv. liturgii všetkým prítomným
poďakoval náš farár o. Štefan Ančočik
a starosta obce Ing. Ján Ferko.
Po slávnostnom obede nasledoval
Mariánsky moleben a po ňom nasle
dovala beseda s naším vladykom. Po
skončení besedy sa uskutočnil na miest

sa pustili do vonkajšej opravy nášho
chrámu. S Božou pomocou, cez šted
rosť ľudí a rodáka p. Michala Tkacha,
ktorý žije v USA, sa nám podarilo
dokončiť pekné dielo. Naša cerkov sa
dostala aj do nového erbu obce, ktorý
spolu so zástavou boli taktiež v tento
deň posvätené vladykom Milanom.

nom futbalovom ihrisku futbalový zá
pas. Celá slávnosť sa ukončila večerou
na obecnom úrade.
Sme vďační Bohu za krásnu slávnosť,
ktorú sme prežili v našej farnosti.

spevom zboru sv. Cyrila a Metoda sa
ukončila ekumenická bohoslužba.
Najbližšie sa veriaci a jednotliví predsta
vitelia stretnú na Adventnom večeri
Božieho slova a hudby v Dome umenia
v Košiciach 9. 12. 2002.
Mária Tomášová
MRAZOVCE - Vždy sa rada vraciam
do svojej rodnej obce Mrázovce. S men
šími prestávkami je moja účasť na
odpustovej slávnosti zasvätenej Kristovi
Kráľovi vždy velkým sviatkom. Ináč
tomu nebolo ani 20. októbra 2002.
Slávnostnú sv. liturgiu celebroval
o. Mgr. Pavol Dolinský, správca farnosti
Korunková. Vo svojej kázni vyzdvihol
podstatu sviatku Krista Kráľa, ktorý bol
vyhlásený vrokul929 Piom XI.. Ako
vidieť, časovo je to krátke obdobie
a takým je aj zasvätenie nášho chrámu.
Bolo tomu tak až po II. svetovej vojne,
kedy veriaci z vďačnosti Kristu Kráľovi
za pom oc vo vojnových útrapách
zasvätili cerkov Jeho menu. Pôvodne bol
chrám zasvätený sv. Mikulášovi. Po
slávnostnej sv. liturgii bolo myrovanie
a obchod okolo chrámu.
Mária Tomášová

KOŠICE - PROGRAM APOŠTOL
SKÉHO EXARCHU:
L-10. 10.2002 - vladyka viedol exarchátnu púť Po stopách sv. apoštola
veriaci zo Zbehňova Pavla v Grécku. Návštívil spolu s pútni
kmi miesta, na ktorých sa sv. Pavol
zastavil počas svojho pobytu v terajšom
Grécku, Atény, Solún, Filipi a Korint.
Okrem toho navštívil kláštory na Me
teore a na spiatočnej ceste cez Taliansko
v priestoroch Gréckokatolíckej boho slúžil sv. liturgiu v mariánskej svätyni
sloveckej fakulty v Prešove.
v Lorete, kde sa"hachádza dom sv.
V úvode sa katechétom Prešovskej rodiny z Nazareta.
eparchie a Košického apoštolského exar12. 10. - vladyka otvoril Festival
chátu prihovoril Mons. Ján Hirka a pov gréckokatolíckych speváckych zborov
zbudil ich v ťažkej, ale potrebnej práci.
v Trebišove.
Hlavnou úlohou seminára bolo
13.10.- predsedal liturgii v Jovse pri
oboznámiť katechétov s novou príležitosti odpustovej slávnosti Pokroučebnicou náboženstva pre 7. va. Popoludní sa zúčastnil druhého dňa
ročník ZŠ pod názvom: „Kristus Festivalu gréckokatolíckych speváckych
žije v dejinách C irkvi“, ktorá zborov v Prešove.
zachytáva dejiny Cirkvi od jej vzni
16.10. - zúčastnil sa ďakovnej boho
ku až po súčasnosť.
služby v Bratislave pri príležitosti
Prednášajúca PhDr. Katarína 24. výročia volby pápeža Jána Pavla II.
Ichniovská poukázala nielen na na rímsky biskupský trón. Bohoslužbe
obohacujúci prínos učebnice, ale aj predsedal apoštolský nuncius na Slo
prakticky predviedla vyučovaciu vensku Henrich Nowacki.
hodinu s použitím textov prvej témy.
17.
10. - vladyka predsedal v Koši
ciach Rade pre rodinu a mládež.
TKPB

M eto d ický s e m in á r v P rešo ve
Diecézny katechetický úrad v Prešove
v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave pripravil pre
učiteľov náboženskej výchovy metodický
seminár priebežného vzdelávania, ktorý
sa uskutočnil v piatok 25. 10. 2002
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18. 10. - sa v Košickom seminári
zúčastnil sympózia o Druhom vatikán
skom koncile.
19. 10. - v Košiciach sa zúčastnil
spomienkovej sv. liturgie za dvoch
27. október 2002 sa zapíše ako
jezuitov východného obradu, Michala
Lacku a Michala Fedora. Po liturgii sa historická udalosť farnosti Bokša.
uskutočnilo posvätenie pam ätníka V tento deň otec biskup Ján Hirka za
týmto dvom jezuitom na košickom
cintoríne sv. Rozálie.
20. 10. - v Záhore vladyka vykonal
obrady posviacky interiéru chrám u
a súčastne aj predsedal nedeľnej liturgii.
21.10.- vladyka Milan posvätil základný
kameň domu smútku v Bunkovciach.
23.-24.10. - vladyka sa zúčastnil rady
KBS v Spišskej kapitule a popoludní
posvätil nový kláštor a kaplnku Sestier
služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
v Gelnici. Kaplnka bude slúžiť aj pre
verejné bohoslužby gréckokatolíckych
veriacich v tomto meste, ktorí zatiaľ
nemajú svoj chrám, ani podobné boho účasti viceprovinciála o. Jozefa Jurčenka, otcov redemptoristov, hostí
služobné priestory.
25. 10. - vladyka Milan predsedal z Krakowa, prefekta Jaceka Zdrzaleka,
liturgicko-pastoračnému dňu kňazov dekanov, duchovných otcov, poslancov
košického exarchátu, ktorý sa uskutočnil NR Ing. Jozefa Šimka, Ing. Imricha
v kláštore redemptoristov v Michalovciach. Hamarčáka, zástupcov štátnej správy
26.10. - v Trnave pri Laborci vykonal v Stropkove, primátora Ing. Ladislava
posviacku obnovenej farskej budovy Paňka, Ing. Metoda Buráka, zástupcu
Vyššieho územného celku MVDr. Juraja
a prestola.
27.
10. - vo Velkej Tŕni vladyka Michrona a veriacich Bokše a širokého
posvätil obnovený interiér chrámu,
potom tam slávil sv. liturgiu.
GKAE

Posviacka gréckokatolíckeho chrámu
v Stropkove - Bokša

VELATY, LEVOČA - Veriaci farnosti
Veľaty sa v sobotu 26. 10.2002 v rám
ci osláv jubilejného roku chrámu zúčast
nili na ďalšej púti. Na čele so svojím
správcom farnosti o. Andrejom Slodičkom uskutočnili púť na Mariánsku
horu v Levoči. Pridali sa k nim aj veriaci
z filiálky Hrčeľ. V autobuse sa pomodlili
2 sv. ružence a prosili Matku Božiu
o ochranu na ceste. Na Mariánskej hore
sa v Bazilike Navštívenia blahoslavenej
Panny Márie pomodlili Moleben k pre
svätej Bohorodičke. Väčšina dospelých
pristúpila k svätej spovedi. Po súkrom
ných modlitbách sa pútnici vybrali do
centra mesta Levoče. V gréckokatolíckom
Chráme presvätej Bohorodičky sa zúčast
nili na sv. liturgii, ktorú celebroval
o. Andrej. Potom si prezreli pamäti
hodnosti mesta. Zvláštnu pozornosť
venovali Chrámu sv. Jakuba, v ktorom si
prezreli slávny oltár Majstra Pavla. Miest
ny správca o. František Dlugoš ochotne
odpovedal na otázky súvisiace s históriou
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okolia posvätil nový chrám zasvätený sv.
Petrovi a Pavlovi.
Základy nového chrámu boli polo
žené 21. augusta 2000 a základný kameň
bol posvätený 17. júna 2001 biskupským
vikárom Pavlom Repkom pri príležitosti
odpustovej slávnosti. Od tohto času sa
na stavbe nového chrámu pracovalo
každý deň. Správca našej farnosti o. Jo
zef Vojtila bol dušou celej výstavby.
Svätú liturgiu doprevádzal Zbor sv.
Cyrila a M etoda zo Stropkova pod
vedením p. Lumily Jakubčovej a taktiež
mládežnícky zbor z farnosti Bokša.
Teraz už môžeme len radostne skon
štatovať, že našej generácii bola daná velká
milosť - vybudovať nový Boží chrám.
Prežívame radosť a úžas z nového
Božieho chrámu, kde sám Boh bude
prebývať uprostred nás.
Touto cestou ďakujeme otcovi bisku
povi Jánovi Hirkovi a viceprovinciálovi
otcovi Jozefovi Jurčenkovi za to, že si
našli čas navštíviť farnosť Bokša a po
žehnali i posvätili náš nový chrám na
česť a slávu trojjediného Boha Otca
i Syna i Svätého Ducha.
Anna Schmotzerová

Posviacka chrámu v Príkrej

Za účasti vyše 160 veriacich posvätil
dňa 10. novembra 2002 Mons. Ján Hirka
Chrám sv. Archanjela Michala, a tiež aj
ikonostas a lavice v Príkrej, farnosť Bodružal. Po 4 rokoch náročných rekon
štrukčných prác bola rukou pastiera,
prešovského biskupa, opäť vrátená pre
liturgické účely táto vzácna národná

kultúrna pamiatka, pochádzajúca z roku
1777. Hustý sneh, ktorý tu počas pos
viacky padal, akoby chcel podporiť slová:
„Pokropím ťa yzopom á budeš belší ako
sneh.“ Správca farnosti o. Juraj Voroňák
pri tejto príležitosti poďakoval všetkým,
ktorí sa zaslúžili o záchranu chrámu.
Pripomenul, že názov obce je veľmi
výstižný, lebo cesta tu je sku
točne príkra a v zime, keď na
padá viac snehu, aj ťažko prís
tupná. Ale pre kresťanov táto
cesta symbolizuje náš život,
lebo celé naše snaženie má
smerovať ku spáse a k tej vedie
iba úzka, príkra a tŕnistá cesta.
Na záver slávnosti bola
slúžená panychída za rodá
kov pochovaných na tamoj
šom cintoríne.

Nový dôvod k radosti

chrámu. Na spiatočnej ceste sa pútnici
zastavili v Spišskej Kapitule a na Spišskom
hrade, kde sa oboznámili s históriou
spišského regiónu. Mimoriadne zaují
mavá bola návšteva kostolíka v obci
Žehra. Kostol Svätého Ducha bol posta
vený v 13. storočí a je známy nádhernými
nástennými maľbami. Pre ich unikátnosť
bol kostolík zapísaný do zoznamu kultúr
neho dedičstva UNESCO.
Veriaci svoju púť ukončili sv. ružen
com a nábožnými piesňami v autobuse.
-jm-

Môžeme s potešením povedať, že pre nosťou P. M ichala Lacka, SJ od
miestnu gréckokatolícku ako aj pre celú Mons. Jozefa Tótha.
Na záver slávnosti boli v Dome Bož
katolícku cirkev na Slovensku, je opäť
ského Srdca, na ul. Komenského 14,
ojeden dôvod k radosti viac.
V sobotu 19. októbra tohto roku sa posvätené oboma pastiermi katolíckej
uskutočnila v Košiciach jedna milá cirkvi zrekonštruované priestory Centra
slávnosť. Akoby pokračovanie a zavŕšenie Spirituality Východ - Západ Michala
spomienkových osláv pátra Michala Lacka, vedeckovýskumného pracoviska
Lacka, SJ, pri príležitosti 20.výročia od Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity
v Košiciach. Po posviacke dekan teolo
jeho úmrtia.
Začali sme ju slávením archijerejskej gickej fakulty páter Ladislav Csontos, SJ,
HUMENNÉ - Dňa 10.11.2002 sa
svätej Božskej liturgie v Katedrálnom vyslovil radosť nad tým, že na Slovensku
chráme Narodenia presvätej Bohorodičky, vzniklo nové miesto pre rozvoj teologickej v gréckokatolíckej farnosti sv. Petra
a Pavla na sídlisku Pod Sokolejom v Huviadykom Milanom
mennom, tak ako každú nedeľu slávila
Chauturom, CSsR
sv. liturgia. Zvláštnosťou tejto sv. liturgie
a otcom arcibiskupom
bolo to, že ju svojím spevom skrášlili
AlojzomTkáčom. Ďa
bohoslovci Gréckokatolíckeho kňaz
lej boh prítomní otco
ského seminára Petra Pavla Gojdiča
via generálni vikári z Prešova pod vedením dirigenta p. Pet
zpražske'ho apoštol
ra Vasiľa. Zbor sa v našom novom chrá
skéhoexarchátu Mons.
me zastavil cestou do Sniny na festival
Eugen Kočiš, z preduchovných piesní.
šovske'ho biskupstva
Po sv. liturgii sa bohoslovci krátko
o. Ján Zavacký a z koobčerstvili tým, čo pre nich pripravili
šicke'ho apoštolského
naše ženy. Potom sa stretli s veriacimi
exarchátu o. Vladimír
z našej farnosti. Rozhovory boli o to
Tomko ako aj kňazi
srdečnejšie, že z našej farnosti v tomto
oboch katolíckych ob
zbore je aj bohoslovec Štefan Kecer ako
radov. Na slávnosti boli
prítomní aj provinciál Spoločnosti Ježi vedy. V priestoroch Centra spirituality aj Ján Makaj z farnosti Humenné šovej na Slovensku, páter Jozef Kyselica, bola umiestnená trvalá výstava fotografií mesto. Zbor bohoslovcov nesie názov
SJ. rektor Trnavskej Univerzity prof. JUDr. o živote a diele pátra Mchala Lacka, SJ. po Romanovi Sladkopevcovi a tento
Peter Blaho, CSc. a dekan teologickej Zároveň od tohoto dňa bolo a je možné názov je aj veľmi výstižný pre Sladkofakulty páter Ladislav Csontos, SJ. V ho- zakúpiť si zborník prednášok z dvoch pevcov tohto zboru.
Zbor potom pokračoval do Sniny na
mllii okrem iného odznela jedna zaují vedeckých konferencií o Jurajovi Joannimavá myšlienka. Dnes sa ľudia riadia kovi Bazilovičovi, OSBM a o Michalovi festival, kde na konci im správca našej
heslom: Čo ťa nepáli, nehas. Páter Michal Lackovi, SJ, ktoré vydalo vyššie spome farnosti o. Anton Uhrin za našu farnosť
Lacko sa riadil práve opačným heslom nuté Centrum. Pre úplnosť je ešte pot odovzdal spomienkový dar. Zboru
vzhľadom na miestnu Gréckokatolícku rebné poznamenať, že rekonštrukčné bohoslovcov pod vedením p. Pavla
cirkev. Hoci bol v Ríme, nebolo mu ľahos práce sa začali 15. apríla tohto roku a k ús Vasiľa želáme veľa vystúpení - aj takých,
tajné, čo sa v 50-tych rokoch robilo s tou pešnému záveru došli predovšetkým aké boli pred rokom v Ríme pri blaho
to cirkvou vo vtedajšom Československu zásluhou pátra Jána Babjaka, SJ, riadi rečení Petra Pavla Gojdiča. Boh nech
vám všetkým žehná.
a o čom neúnavne všade hovoril a písal. teľa tejto inštitúcie.
Miroslav Chalachan
Teraz sa už naozaj nikto z nás nemôže
Myšlienka na povzbudenie aj pre nás
v súčasnosti. Na záver svätej Božskej li vyhovárať, že my gréckokatolíci na Slo
PREŠOV - Ctihodné sestry Kongre
turgiebola prečítaná Spomienka prof. Mi vensku nemáme možnosť sa vzdelávať
gácie
Najsvätejšieho Vykupiteľa (relana Ďuricu na pátra Michala Lacka, SJ. a hlbšie poznať naše dejiny, duchov
demptoristky)
prijal 5. novembra 2002
Následne sme sa premiestnili na Cin nosť, obrad a svoju identitu. Pevne verím,
že
práve
toto
Centrum
Spirituality
Východ
v
rezidencii
Prešovského
biskupstva
torín svätej Rozálie, kde bola panychída
sídelný
prešovský
biskup
Mons.
Ján
Západ
Michala
Lacka,
vedeckovýskum
za pátrov Michala Lacka, SJ, ktorý bol
Hirka.
Sestry,
ktorých
kongregácia
né
pracovisko
Teologickej
fakulty
Trnav
v marci tohto roku exhumovaný z jezuit
skej hrobky Campo Verano v Ríme skej Univerzity v Košiciach ponúkne p ôsobí v poľskej Bialsko - Bialej,
a Michala Fedora pri ich spoločnom možnosti a priestor, aby naša gréckokato predniesli otcovi biskupovi svoj zámer,
hrobe, posvätenie náhrobného kameňa lícka cirkev rozkvitala ešte viac, než ktorým je pôsobenie tejto kontempla
tívnej kongregácie na území Prešovskej
s ich reliéfom od akademického sochára doteraz.
diecézy.
Štefana Hudzíka zo Spišského Štiavnika
ISPB
Milan Lach, S J
a prednes Zamyslenia sa nad osob
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KRESTANSTVO N A N O V O O BJAVENE

Ostňom smrti je hriech
HOVORIA K NAM PROROCI

Záhuba___________________ ______
Prv než prejdeme k ďalšiemu videniu,
zastavme sa na chvíľu pri jednej vážnej
úvahe. Záhuba, ktorá hrozí Izraelu, nie
je totiž pomstou Boha. Je iba logickým
dôsledkom hriechu. Záhuba a hriech sú
tak neodlučiteľne spojené, že Boh
nemôže urobiť, aby bolo inakšie. Hriech
a smrť (smrť normálneho šťastného
stvorenia) je jedno a to isté. Sú to iba dve
strany tej istej mince. Biblia nás pozýva,
aby sme korigovali svoje názory, čo sa
týka povahy hriechu a trestu. My všetci,
viac-menej, považujeme hriech za niečo
prijemné. Podlá nás to znamená: „užívať
si“. Na nešťastie Bohu sa nepáči a preto
je zakázaný. Kto tento zákaz nerešpek
tuje, uráža Boha a on trestá. Či to nie je
schéma, ktorú máme v hlavách? Lenže
niet väčšieho a osudovejšieho omylu ako
toto! Takto sa na otázku hriechu a trestu
pozerá pohanské náboženstvo. Biblia,
táto smerodajná norma našej viery,
hovorí niečo úplne iné. Hriech je vo svojej
najhlbšej povahe smrťou. Jedom, čo
zabíja naše šťastie, našu vnútornú har
móniu, radosť, istotu, že náš život má
zmysel. Jed, ktorý je v hriechu ukrytý, sa
prejaví v našej nervozite, v našom smút
ku, v pocitoch nezmyselnosti a prázdnoty
života, v odcudzení, ktoré dnes vidíme
v toľkých prejavoch človeka. A preto Boh
hriech zakázal! On nechce našu smrť!
Nechce, aby sme boli živými mŕtvolami,
ktoré sú zbavené skutočného života. Ako
sme spomenuli, Boh nemôže zmeniť túto
povahu hriechu, lebo to by bolo pre
človeka zatratením. Boh vo svojej všemohúcnosti môže urobiť jediné: Spoma
liť účinky tohto jedu, aby neukázal svoju
ničiacu silu naraz a v plnosti. A to sa volá
Božia trpezlivosť! Boh čaká.
A načo čaká? Na naše obrátenie, ktoré
môže všetko zmeniť.
V prvých dvoch videniach bol Amos
svedkom tejto Božej trpezlivosti. Napriek
tomu, že Izrael zotrváva v hriechu, Boh
pohnutý láskou, odďaľuje záhubu, ktorá
nezadržateľne postupuje ruka v ruke
s hriechom.

V predchádzajúcich troch úvahách na celý nasledujúci rok. Amos je zdesený.
sme videli Amosa ako neohrozeného Veďto znamenalo zobrať synom Jakuba,
kritika spoločenských hriechov a faloš ako sa severný Izrael zvykol volať, všetku
nej zbožnosti Izraela. Ale Amosovo materiálnu istotu ich života. To znamená
poslanie nebolo ohraničené iba neľútost hlad a smrť! Z úst proroka sa vyderie
ným odhalením pravdy. Oveľa vážnejšie prosba: „Pane, Bože, odpusť, prosím!
bolo to, čo mal v Božom mene oznámiť Akože obstojíJakub, veďje maličký?“(7,
o budúcnosti. Týkalo sa to dôsledkov, 2). Táto jeho prosba, ktorú mu diktovala
ktoré prinesie hriech Izraela, jeho láska k národu, dosiahla úspech: „«Ne
záhubu, ako kráľovstva. Záhuba, o ktorej stane sa!», povedal Pán“ (7, 3). Výrok
Boh neodvolateľne rozhodol. Amos sa záhuby bol odvolaný.
o nej dozvedel z piatich videní, ktoré mal
Po nejakom čase mal Amos iné
pravdepodobne ešte pred svojím verej videnie. Z neba padal oheň s takou silou,
ným vystúpením. Obsah týchto videní, že vysušil obrovský podzemný oceán,
ktorý je veľmi vážny, nám dovolúje po ktoiý podľa dobového kozmologického
odhaliť tajomstvá Božieho srdca. Jeho chápania napájal všetky pramene zavla
trpezlivosť, ale i jej hranice. Súčasne nám žujúce zem. Všetky polia vyschli a nepri
umožňujú spoznať niečo aj z Amosovho niesli žiadnu úrodu. Amos, preľaknutý Posledné Iri videnia_______________
vnútorného života, jeho znepokojenia sa ešte viac ako prv, volá: „Pane, Bože, V treťom videní ukáže Boh Amosovi
nad osudom Izraela i lásky k národu.
prestaň, prosím! Akože obstojí Jakub, olovnicu, ktorou murár kontroluje múr
veďje maličký?“(7,5). Prorokova mod počas výstavby, aby sa nevychýlil. V tom
Prvé a druhé Ámosové videnia_______ litba bola vypočutá. „«Ani to sa ne to videní ktosi meria nebezpečne nachý
V prvom videní pozerá Amos na mračná stane!», riekol Pán“(1,6). Záhuba Izrae lený múr a medzi Amosom a Bohom sa
odohrá krátky dialóg: „Pán mi povedal:
kobyliek, ktoré zaútočia na svieže jarné la bola znova odročená.
«Čo vidíš, Amos?» Odpovedal som:
polia a žerú všetko, čo malo byť úrodou
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Samária. Obrázok (s časťou zrúcanín v popredí) ukazuje zreteľne polohu mesta na vrole hory.

«Olovnicu.» Nato riekol Pán: «Hľa polo
žím olovnicu do stredu môjho ľudu
Izraela, neprejdem viac popri ňom»“ (7,
8). Význam tohto videnia je jasný. Izrael
je nachýleným múrom a olovnica uka
zuje, že sa už-už zrúti. Značí to, že miera
hriechovje dovŕšená. Boh dovolí, aby zlo,
ktoré Izrael páchal s takou horlivosťou,
otrávilo celý národ silou svojho smrto
nosného jedu.
Štvrté videnie je potvrdením tohto
rozhodnutia. Amos v ňom vidí plný kôš
zrelého letného ovocia a Boh sa ho pýta:
„«Čo vidíš, Amos?» Odpovedal som:
«Kôš zrelého letného ovocia.» Pán mi
povedal: «Nastal koniec môjho ľudu,
Izraela, neprejdem viac popri ňom»“ (8,
2). Ked Amos vysloví, čo vidí: „Kôš
zrelého letného o v o c ia Boh ho akoby
chytí za slovo a použije iný význam tohto
slova: „Nastal koniec môjho ľudu. “
Dialektika proroctva totiž spočíva na
slovnej hračke. „Zrelé letné ovocie“ sa
v hebrejčine vyjadrí rovnakým slovom
ako slovo „koniec“.
Piate videnie, ktoré je uvedené na
začiatku poslednej kapitoly knihy Amo
sových proroctiev, už len ukáže, aká
dokonalá bude smrť, ktorá ich postihne,
a že pre nikoho niet úniku. Tento totálny
a neodvratný koniec Izraelského kráľov
stva mal Amos zvestovať svojim pokrv
ným. Bol to jeho stále sa opakujúci refrén:
„Nepriateľ obkľúči krajinu a pozbaví
ia sily, budú vyplienené tvoje paláce“(3,
11). „Padla, nevstane viac panna Izrael,
zrútila sa na svoju zem, nemá ju kto
zdvihnúť“(5,2).

„Na všetkých námestiach je nárek
a na všetkých uliciach kričia: «Beda!
Beda!»“ (5, 16).
„Dom Izraela, hla,ja proti vám vzbudím
národ, ktorý vás bude utláčať“(6 ,14).
„Piesne paláca zmenia sa v ten deň na
kvílenie a všade bude veľa mŕtvol“(8,3).
Takýmito a ešte podobnými proroct
vami opisujúcimi koniec Izraela hmýri sa
kniha proroka Amosa. Jeho proroctvo sa
potvrdilo. O štyridsať rokov neskôr r. 721
pred Kristom dobyl asýrsky kráľ Sargon
II. Samáriu, hlavné mesto severného
kráľovstva a odvliekol ľud do zajatia.
Izraelské kráľovstvo prestalo jestvovať.

Obrátenie_____________________ __
Avšak základ Amosovho posolstva je
stále aktuálny! Zdržme sa pri ňom ešte
chvíľu, lebo nám pomôže pochopiť
niečo z kresťanstva. Hriech Izraela je
totiž obrazom nášho hriechu. Všetci
musíme nájsť vlastné črty v obraze
Izraela, ako nám ho vykreslil Amos.
V jeho pýche, nedostatku lásky a milo
srdenstva, v jeho falošnej pobožnosti.
Sv. Pavol napísal Rimanom: „Aby boli
umlčané každé ústa a aby bol celý svet
pred Bohom usvedčený z viny“0 , 19).
Ale my chceme rozmýšľať o inom:
„M zdou hriechu je smrť“ (Rim 6, 23).
Kniha proroka Amosa na príklade Iz
raela ilustruje pravdivosť tohto struč
ného Pavlovho výroku. Tragický osud,
ktorý postihol Izrael v časnom po
riadku, mal byť predobrazom toho, čo
malo postihnúť všetkých nás - hrieš
nikov! Hriech v nás zabíja život, robí
nás nešťastnými naveky. Písmo to na

zýva večnou smrťou. Ona by bola pre
durčením každého z nás, keby... Keby.
Tu treba povedať: keby nebolo Ježiša
Krista! Do jeho života vtrhla so všetkou
ukrutnosťou smrť, ako ju opísal Amos.
Príčinou jeho smrti bol taktiež hriech,
lenže nie jeho, ale náš! A Ježiš preň
umrel. Kristus dovolil, aby ho zabila
farizejská nábožnosť, tvrdá, škrobená,
ktorá nedovolila ani Bohu, aby mohol
konať. Dovolil, aby ho zabil Pilátov
kompromis, klamstvo falošných sved
kov, slepota bezduchého davu, suro
vosť vojakov, zbabelosť apoštolov i Ju
dášova zrada. V tejto záplave ľudských
hriechov, ktoré sa spojili, aby Ježiša
zabili, ľahko nájdeme všetky naše pos
toje, ktorými každodenne v sebe aj
v iných zabíjame skutočný život.
Ježiša zabila ťarcha tohto všetkého!
Jed nášho hriechu ukázal na ňom
celú svoju smrteľnú prudkosť. On sú
hlasil, aby ho zničila. A to sa stalo
preto, aby sme my neumreli, aby sme
mohli žiť novým životom, ktorý nám
Boh ako odpoved na naše obrátenie
chce dať. Život, ktorý pre nás Boh
pripravil v Kristovi, keď ho vzkriesil
z mŕtvych. A to všetko zadarmo! Iba
jedno je potrebné, aby sme vošli do
tohto nového rozmeru pravdy, a ten sa
volá - obrátenie! K tomuto úkonu nás
prorok Amos pozýva jednoduchým,
ale nádherným výrokom: „ Takto hovorí
Jahve, Pán zástupov, domu Izraela:
«Hľadajte ma a budete žiť»“ (5,4).
Alfréd Cholewinski, SJ
Preložil Peter Rusnák
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Dobro musíme konať zo svedomia. A nie z vypočítavosti, ako machináciu, ako obchod. Hoci i takto sa
to dá. Ak má človek skutočne šíriť dobro, musí vychádzať z čistého úmyslu, ale nie bez nároku na odmenu.
Je úžasné, ak sa takýto človek dostane do spoločenstva s rovnako zmýšľajúcimi i konajúcimi ľudini a vytvoria
ustanovizeň, ktorá zahŕňa činenie dobra a priori a pomáha blížnym v akejkoľvek ľorme a podobe. O tom,
že je to reálne uskutočniteľné, svedčí činnosť Gréckokatolíckej diecéznej Charity vPrešove, o ktorej nám
bližšie porozprával zástupca jej riaditeľa, Mgr. Peter Valíček.
Minulý rok Charita oslávila 10. blokovali naše úsilie. Otvorením Archy
výročie od znovuobnovenia svojej sme mohli tých, ktorí nechceli na sebe
pracovať, presunúť do nocľahárne. Tam
činnosti. Ako ste bilancovali?
Riaditeľ Charity Ing. Maroš Šatný im boli poskytnuté základné životné
začal od svojho n ástupu vytvárať podmienky ako nocľah, teplo, priestor
podmienky, aby sa diecézna Charita pre prípravu stravy atď. a osobný
mohla etablovať tu na tom to poli kontakt s našimi pracovníkmi. Štvrté
sociálnych služieb, aby sa zohnali zariadenie sme otvorili 1.7.2001 prostriedky na jej činnosť a priestory. Vo Domov nádeje, najvyšší stupeň pro
februári 1992 vznikla prvá aktivita: jektu, kde sú ľudia po resocializácii.
Čiže celkovo to vyzerá takto: Nultý
príjem núdznych (ambulantná forma
stupeň
- sociálne centrum, 1. stupeň pomoci). Pre ľudí bez domova, po
nocľaháreň
Archa (41 miest pre mužov
výkone trestu, liečbe závislostí a pod. Po
a
12
pre
ženy),
2. stupeň Dom Charitas
tomto projekte nasledoval Dom Charesocializačné
stredisko (15 ľudí na
ritas, kde už Charita umožnila osobám
prechodnú
dobu,
aby sa po liečení zá
spĺňajúcim isté kritéria príjem do tohto
vislosti
mohli
doliečovať
v tomto dome
domu, kde by získali prechodné ubyto
a
potom
postupujú
do
3. stupňa vanie s cieľom ich zapojenia späť do
Domu
nádeje),
Dom
nádeje
- zaria
spoločnosti. Hľadali sme sa, získavali
denie
chráneného
bývania
podľa
Zá
sme prvé skúsenosti z tejto práce, ešte
sa nedalo veľmi hovoriť o nejakej od kona o sociálnej pomoci, kde majú ľudia
bornej úrovni. Môžem však povedať, že už len určitý dohľad a dopomoc z našej
tí, ktorí pracovali v tomto zariadení, strany. Celková resocializácia sa pomaly
pracovali s obrovským nasadením , ukončuje a oni si začínajú hľadať svoje
uplatnenie v spoločnosti (prácu, ubyto
odhodlaním a láskou.
Postupom času sa prichádzalo na to, vanie), pričom im pomáhame.
že táto pom oc vždy nestačí. Dom
Charitas sa stal strediskom, kde bolo
nekonečné množstvo problémov a my
sme neboli schopní ich všetky riešiť.
Preto sa neskôr zrealizoval projekt Cesta
k domovu a ten pozostával zo 4 zaria
dení. Dom Charitas sa z azylového
domu pretransformoval na zariadenie,
ktoré dnes slúži ako resocializačné stre
disko už len pre ľudí so závislosťou. Pro
jektu Cesta k domovu sa základy začali
klásť v roku 1997 a oficiálne vznikol
1.7.1998. Medzitým bola otvorená noc
ľaháreň Archa, ďalšie zo zariadení, a tá
začala poskytovať tie služby, ktoré
predtým zahŕňal dom Charitas. Ten slú
žil tým, ktorí sa chceli vrátiť do spoloč
nosti, a ktorým sme sa my snažili po
môcť, ale aj tým, ktorí nemali žiadnu
motiváciu a snahu o zmenu života.
Ťažko sa nám pracovalo, lebo jedni
chceli a drahí nie, a práve tí druhí nám Spoločná vianočná večera
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Takúto náročnú činnosť si neviem
predstaviť bez práce s odborníkmi...
Máme garanta projektu, psychológa
s dlhoročnými skúsenosťami, ktorý má
špecializáciu práve na závislosti. Spo
lupracujeme s psychiatrami či psycholó
gom zameraným na psychoterapeutický
spôsob práce. Do zariadenia dochádza
i kňaz o. Jozef Voskár, ktoiý okrem iného
zabezpečuje i prípravu na prijatie svia
tostí (krstu, sv. prijímania a pod.).
Priblížite nám škálu Vášhopôso
benia, ktorá zahŕňa 3 línie: službu v ro
dinách, charitatívno-sociálne centrá
a charitatívno-pastoračnéprojekty?
Služba v rodinách má 7 stredísk,
v Prešove, Humennom, Čirči atď. Tie
poskytujú služby starým, chorým,
opusteným ľudom v domácnosti. Ok
rem tejto činnosti máme zriadené
i Agentúry domácej ošetrovateľskej
starostlivosti, ktoré najmä dlhodobo
chorým a starým ľuďom poskytujú
zdravotnícke služby. Charitatívno-so
ciálne centrá sú centrami prvej sociálnej
pomoci. Ponúkajú ambulantnú starost

livosť ľuďom, ktorí sú v kríze,
službu tým, ktorí sa ocitli na
pokraji ľudskej spoločnosti.
Jedným z charitatívno-pastoračných projektov je pomoc pri
otvorení charitatívno-pastoračného centra v Usť-Čornej
na Ukrajine (spolupráca
so. Krenickým). V septembri
sme zorganizovali duchovné
cvičenia pre pracovníkov Cha
rity, pretože sme im chceli za
bezpečiť duchovnú prípravu,
kedže práca v tejto oblasti je
veľmi ťažká a pracuje sa často
s tými najťažšími prípadmi,
ktoré' sa vyskytujú. Pracovníci
1 potrebujú načerpať posilu pre
dlhodobé vykonávanie tejto
. práce, aby ju mohli robiť s ot
voreným srdcom a odborne.

f

O. J. Voskár počas pastorácie v zariadení Gréckokatolíckej diecéznej charity

A Má Charita nejakékrédo,
ktorým sa pri svojej práci riadi?
Podstata jej práce spočíva v tom, že
sa nehľadí na to, aký ten človek je,
pretože je jedinečnou osobnosťou a my
sa naňho pozeráme ako na bytosť, ktorú
Boh miluje, hoci je akákoľvek. V rámci
svojich m ožností chceme daném u
človeku pomôcť v zmysle slov: „Čokoľ
vek ste urobilijednému z týchto mojich
najmenších bratov.; mne ste to urobilľ‘
(Mt 25, 40). Preukazovať činorodú
službu, aby každý človek bez výnimky
mohol žiť, poznať svoju dôstojnosť,
hodnotu a poslanie, a tak sa na základe
slobodnej voľby mohol prejavovať
a realizovať.

ktorí nie sú do daného problému zainte
resovaní, alebo je im táto vec cudzia.
Je pravda, že človek má slobodnú
vôľu, môže sa rozhodnúť. Títo ľudia
môžu za svoj život sami, aleje veľmi veľa
skutočností, ktoré treba brať do úvahy,
čo sa v človeku deje, alebo sa s ním stane.
Jednak sú to podmienky v rodine,
kde vyrastali. Ak nedostali prijatie od
rodičov, lásku, starostlivosť, pochopenie
a pod., potom ťažko čakať, že ak nemajú
tieto základy v rodine, že budú schopní
fungovať bez problémov. Sú prípady, že
i z takýchto rodín sa ľudia vedia zaradiť
do spoločnosti, dodržiavajú jej normy
a nevybočujú z nej. Sú však aj tí druhí,
a tých nemožno odpísať.

A Význam a prínos Charity pre
Faktomje, že pochybnosti o tom,
spoločnosťje výrazný. Napriek tomu, že
práve táto spoločnosťje štatisticky a his či vašu prácu a príspevky nezneužíva
torickykresťanská, badať u nej zjavnú práve sociálne najslabšia vrstva, sú
nedôveru a predsudky voči aktivitám veľmi silné a tvoria pomyselnú bariéru
Charity. Akosi je vzdialené pomáhať pri prijímaní vašich aktivít... Sú tieto
inštitúcii, ktorá sa zaoberá tými najbied obavy opodstatnené?
nejšími a najslabšími. Vnímate takúto
Hm, ťažká otázka. Ale dalo by sa na
ňu odpovedať tiež otázkou. Kto viac
verejnú mienku a negatívne postoje?
Stretávame sa s tým. Môžem to zneužíva tieto prostriedky? Človek,
demonštrovať na príklade, ktorý mám ktorý príde do resocializačného zaria
z osobnej skúsenosti. V čase, keď som denia a chce sa liečiť, zmeniť svoj život,
pracoval v Dome Charitas, bolo práve abstinuje, dostáva sociálnu pomoc,
vianočné obdobie a my sme veľmi chceli alebo človek, ktorý je niekde vonku,
týmto ľudom dať pod stromček nejaké popíja, skrýva sa v rodine a berie len
darčeky. Pri ich obstarávaní a zháňam mi dávky. O tom, kto sa dostal do resobolo zo strany podnikateľov povedané, cializácie, zvykneme hovoriť, že sa prepil
že: „oni na alkoholikov a bezdomovcov až tak, že sa musel ísť liečiť. Pohŕdame
nedajú ani korunu.“ Častý názor u ľudí, ním. Ibaže ten človek musí abstinovať,
pracovať na sebe, lebo inak odchádza

a je nútený si svoju bytovú situáciu riešiť
sám. Prehodnocujú sa jeho staré dlhy,
ak niečo dlhuje (napr. výživné), snažíme
sa, aby tieto podlžnosti vyrovnával. A to
iba z vyslovene malej sumy, ktorú
dostáva, z ktorej si ešte musí platiť
služby v zariadení a sporiť.
Kto teda zneužíva tú sociálnu po
moc, dávky? Ten, kto je u nás, snaží sa
platiť za chyby svojho života, alebo ten,
kto sa o svoju existenciu nestará a iba
ňou tak prechádza na úkor druhých?!
Čo na záver tohto roka by si
Charita želala?
Snáď to, aby spoločenské ponímanie
našej činnosti sa zmenilo, lebo si
myslím, že robíme dobrú prácu a po
vedzme si otvorene, kto iný by ju chcel
robiť. Je veľa tých, ktorí kritizujú, ale
robiť by to nechcel nik. Aby bolo viac
tých, ktorí chcú Charite pomôcť či už
finančne alebo prácou dobrovoľníka
a aby aj štát trochu zefektívnil vo vzťahu
k nám svoju činnosť, pretože po toľkých
rokoch jestvovania sme vo vážnej exis
tenčnej kríze.
Touto cestou by som chcel poďakovať
všetkým, ktorí v rámci zbierok (najmä vo
svojich farnostiach) prispievajú na našu
činnosť a my sme im vďační, lebo i keďnej
de o veľký obnos, tvorí iba 4-5 % z toho,
čo na našu prevádzku potrebujeme, je to
jediný zdroj charitných príjmov, ktorý je
stabilný. Našou jedinou istotou je Boh
a tou pozemskou zbierky vo farnostiach.
ä Adriana Dolinská
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DIVÁ ZVERA SVÄTÍ
Abba Anton povedal: „Poslušnosť so
zdržanlivosťou dávajú človeku vládu nad
divými zvieratami.“
Abba Theonas jedol zeleninu, ale len tú,
ktorá sa nemusí variť. Hovorí sa o ňom, že
zvykol v noci vychádzať z kélie a zotrvávať
v spoločnosti divých zvierat, pričom im
dával piť z vody, ktorú mal. Raz ktosi videl
stáda antilop, divých somárov, gaziel a iných
zvierat pri jeho pustovni. Tieto stvorenia mu
vždy boli potešením.
Raz, ked hroch plienil okolitú krajinu,
otcovia zavolali abbu Vissariona, aby im
pomohol. Stál na mieste a čakal. Keď uvidel
zviera, ktoré bolo nezvyčajne veľké, povedal
mu, aby už viac nepustošilo krajinu: „V me
ne Ježiša Krista ti prikazujem, aby si už viac
neplienil túto krajinu!“ Hroch sa úplne
stratil z týchto končín, ako keby ho odniesol
preč anjel.
AbbaXanthios povedal: „Pes je lepší ako
ja, lebo má lásku a nesúdi.“
Prišli sme k stromu, vedení milým hosti
teľom, a tam sme natrafili na leva. Keď srne
ho uzreli, môj sprievodca a ja sme sa
zachveli, ale svätý starec bez mihnutia oka
pokračoval ďalej a my sme šli za ním.
Dravec, povedali by ste, že na Boží pokyn,
sa skromne odtiahol nabok a sadol si, kým
starec oberal ovocie z dolných konárov.
Natiahol ruku plnú datlí, zviera pribehlo
a vzalo si ich tak pokojne ako nejaké domáce
zviera. Keď dojedlo, odišlo. My sme stáli,
triasli sa a neverili svojim očiam. Uvedo
movali sme si, aká velká viera je v ňom a aká
úbohosť ducha v nás.
Kým sa abba Makarios modlil vo svojej
jaskyni v púšti, pribehla znenazdania hyena
a začala mu oblizovať nohy. Nežne ho ťahala
za okraj tuniky a viedla ho ku svojej jaskyni.
Išiel za ňou a hovoril si: „Som zvedavý, čo
odo mňa to zviera chce.“ Keď ho priviedla
k jaskyni, vošla dnu a vyniesla svoje šteňatá,
ktoré sa narodili slepé. Modlil sa nad nimi
a vrátil ich hyene s uzdraveným zrakom. Ona
sa vrátila dnu a ako poď akovanie mu
priniesla hrubú kožu z barana a položila ju
na jeho nohy. Usmial sa na ňu ako na nejakú
milú osobu, vzal si kožu a natiahol sa na ňu.
-7 /7 f -
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Milá čitateľka, vážený čitateľ!
Myslíme si, že to skvalitní Slovo po
Ked som začínal v roku 1999 pra technickej stránke.
Väčšou zmenou bude obálka.
covať v redakcii Slova ako redaktor,
mal som hŕbu predstáv, ako zmeniť Nebudeme meniť logo, ale zmeníme
a skvalitniť tento časopis. Vďaka riešenie upútavok na obálke. Budú
obetavej práci mnohých dopisova prehľadnejšie a zvýraznené aj patrič
teľov a redaktorov sa to v priebehu ným fotografickým záberom.
troch rokov podarilo. Podľa úsudku
Čo sa týka obsahu, niektoré z rub
renomovaných grafikov a redaktorov rík prejdú menšími zmenami, iné pri
veľkých slovenských periodíkje Slovo budnú. Od nového roka budeme aj
časopisom nielen kvalitným po gra my v Slove rozoberať problematiku
fickej stránke, ale aj dostatočne obsa jednotnej Európy, ale z duchovného
pohľadu. Pribudne aj séria krátkych
hovo pestrým.
V marci tohto roka sme sa Vás článkov na tému naša viera. Cyklus
opýtali, ako má vyzerať Slovo v roku pre mladých od P Hudáka vystriedajú
2003. Vaše priania ste si už mohli zamyslenia pre rodiny od L. Petrika.
prečítať na stránkach časopisu. Rov Ďalej to budú krátke myšlienky, rub
nako pri príprave novej koncepcie rika o zaujímavostiach ako aj viac
sme brali do úvahy Vaše listy, tele informácií o programoch STV Na
fonáty i e-maily, ako aj poznatky stránke venovanej slovám Svätého
získané pri osobných rozhovoroch Otca budeme prinášať jeho zamy
slenia o žalmoch používaných v litur
v mnohých farnostiach.
gii. V reportážach navštívime Cz?nsťochowu, Lurdy, Bystrú i Mária Pocs.
Tak aké bude to Slovo?
Po grafickej stránke sa veľmi Pre modeme komunikujúcich ludíbunezmení. Na žiadosť mnohých z Vás deme prinášať zaujímavé www strán
vypustíme podkladové šedé plochy ky. Ubudne reklamy, čo, ako my verí
a rubriky budeme uzatvárať do me a dúfame, nahradíte vy propagá
rámčekov. Nadpisy sa trochu zmen ciou Slova v okolí, aby sa zvýšil jeho
šia, aby umožnili prinášať viac textu, náklad.
Toľko Slovo na budúci rok. Verím,
teda toho, na čo má nadpis upútať.
Budeme sa snažiť ku každému článku že ste si ho už predplatili, ale skúste
pripojiť krátky podnadpis, aby ste ho predplatiť aj svojmu synovi či dcére,
získali lepší prehľad pri listovaní ktorí nežijú s Vami, aby nestratili
v Slove. Takisto pri fotografiách kontakt so svojou Cirkvou, s Bohom
,
, .
budeme uvádzať aj obsah snímky. i sami so sebou.
Vas seľredaktor
o. Juraj Gradoš
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Onedlho máme vykonať závažné
rozhodnutie pri komunálnych volbách.
Budeme mať pred sebou velké množ
stvo osôb kandidujúcich v týchto
volbách. Našu voľbu musí preto pred
chádzať tým rozvážnejší výber, čím
väčšiu váhu volbám prikladáme - čím
razantnejšie chceme odstrániť dote
rajšie nedostatky a čím nádejnejšiu
budúcnosť chceme očakávať. O ktoré
nedostatky ide? Akú nádej v sebe ži
víme? Podľa akých kritérií máme
vykonať výber? O tom nám treba
spoločne porozmýšľať.
Sťažuje sa azda každý človek. Ne
dostatky a najmä ich príčiny treba však
náležite konkrétne pomenovať. Našu
spoločnosť v predchádzajúcom polsto
ročí 40 rokov duchovne i hm otne
devastovala monopolná, ideovo zvrhlá
apolitický zločinecká vláda, ktorej
prvky svojou zotrvačnosťou v značnej
miere doteraz naďalej pokračovali.
Ako? Vtedajší mocichtiví súdruhovia
po novembri 1989 zanechali svoje
pôvodné oslovovanie, vytvorili trans
formované názvy nových politických
strán, alebo sa do nich votreli, ale
málokto z nich zmenil svoje zmýšľanie
a praktický postoj k predtým u tlá 
čaným občanom. Svoje nečestne zís
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kané majetky rôznymi podvodmi ešte
viac rozm nožili. Vedú dvojtvárnu
politiku, slovami predstierajú záujem
o spravodlivosť i práva človeka a pri
tom zaujím ajú neľudské postoje,
rozšafné rozhadzujú peniaze získané
z pochybných zdrojov na pochybné
a nedôveryhodné reklamy a politické
plagáty. Oslobodzujú, či schvaľujú
oslobodenie trestuhodných previnil
cov. Argumentujú nepravdivými de
magogickými heslami, mnohé práva
veriacich kresťanov rafinovane posú
vajú na okraj života. Tieto a ďalšie
konkrétne nedostatky treba jasne
vidieť, zreteľne rozlišovať, ich príčiny
dôsledne odhaľovať a najmä ich nosi
teľov viac už nevoliť.
Zmysel pre človeka má nie falošná,
ale reálna nádej. Táto v politickej či
nnosti je vtedy, keď sa opiera o spo
ľahlivý ideový a programový základ,
keď súčasne má aj vnútornú jednotiacu
silu, pokoj v srdci, odborné i charak
terové a morálne predpoklady svojich
funkcionárov i ďalších aktivistov.
V maximálnej miere toto umožňuje
a poskytuje kresťanstvo. Ono je zákla
dom usporiadanej spoločnosti, je
dobrým kvasom pre jej úspešný rast,
soľou pre jej neporušenosť, svetlom pre

jej dobré smerovanie. Jediný Učiteľ Kristus je hovorca najmä biednych
a hľadajúcich pravdu i dobro. Bib
lická múdrosť platí pre všetky časy na
obrodu ducha i zeme. Opravdivý
kresťan pracuje čestne a húževnato bez
záhalky a vykorisťovania iných. Spo
ločné blaho uprednostňuje pred súk
romným záujmom. Dobré psychické
i rodinné zázemie vytvára mu aj pra
covnú pohodu, spoločenskú stabilitu
a jednotu. Kresťanský duch svojou či
nnosťou a výsledkami je prijateľný aj pre
nekresťana. Dokazujú to aj nekres
ťanské štáty, v ktorých i nekresťania
uprednostňujú napr. kresťanské školy
od základných až po univerzity. Kres
ťanská schopnosť pokánia je predpo
kladom vyvarovania sa chýb v budúc
nosti. Kresťan spolupracuje s Božou
pomocou, preto má väčšie šance uspieť,
než ktokoľvek iný.
Na základe povedaného - ako kres
ťanovi a Slovákovi - doteraz i odteraz
prioritne voliteľný sa mi javí explicitne
kandidát kresťan, pretože uprednost
ňujem kresťanov nie podľa matriky, ale
podľa ich života a využívania talentov
pre politickú prácu - súčasne pri akcep
tovaní odbornej spolupráce všetkých aj
nekresťanov, ktorí rovnako tolerujú
a zásadne rešpektujú všeobecne uzná
vané normy a charty.
František Kľuska

Chcete si ešte predplatiť SLOVO?
Môžete to urobiť poukážkou typu C
na adresu redakcie:
SLOVO, Hlavná 3
P. O. Box 204, 080 01 Prešov
Do konca novembra 2002: 324,- Sk
Do 25. decembra 2002: 360,-Sk
Neskôr: 396,- Sk
Alebo si ho predplaťte na farskom úrade.
slovo - december/2002 »17
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Blížia sa sviatky Kristovho narodenia
a Cirkev vždy dáva obdobie prípravy na
velké sviatky - 40 dní. Robí to preto, lebo
od prípravy najviac záleží, ako prežijeme
daný sviatok. Veľakrát to robíme bez prí
pravy - koláče, jedlá, darčeky a povieme
si: „Ako dobre, že je po všetkom.“ Aby sme
neskončili prázdni a vyčerpám, môžeme
prijať ponuku Cirkvi na dobrú prípravu.
Chcel by som vám pomôcť príbehom
zo Starého zákona, ktorý ma oslovil.
V Prvej knihe Samuelovej v siedmej
kapitole sa píše, ako Izrael padol do
modlárstva asi na dvadsať rokov. Tu
Samuel chce vyzdvihnúť späť Izrael od
modiel k Bohu a hovorí im, aby činili
pokánie a naučili sa znova plniť Božiu
vôľu. Predstavuje v živote Izraela nový
úsek a zostáva oddaným služobníkom
Pánovým a vyzýva ľud, aby sa obrátil
celý k Pánovi. On sám tu vystupuje ako
ústredná postava Izraela, ktorá ho má
obrátiť a priviesť k Bohu. Zvoláva spo
ločné zhromaždenie do Masfy. Po dlhej
dobe úpadku sa má ľud znova rozhod
núť pre novú cestu vyznačenou vernosti
Pánovi a vyznať svoje hriechy.
„ Tu volali Izraelovi synovia k Pánovi
a vyznávali: «Zhrešili sme proti tebe,
lebo sme opustili svojho Boha a slúžili
sme bálom.» Pán povedal Izraelovým
synom: «Nesužovali vás Egypťania,
Amorejčania, Amončania, Filištínci,
Sidončania, Amalekiti a Madiánčania ?
Ale keď ste volali ku mne, vyslobodil som
vás z ich ruky. Vy ste ma však opustili
a slúžili ste cudzím bohom. Preto vás
už neoslobodím . Choďte a volajte
k bohom, ktorých ste si vyvolili! Nech
vás oslobodia oni v čase vašej úzkosti!»
Izraelovi synovia hovorili Pánovi:
«Zhrešili sme. Zaobchádzaj s nami tak,
ako uznáš za dobré! Len nás ešte teraz
vysloboď!» Nato odstránili zo svojho
stredu cudzích bohov a slúžili Pánovi.
A zľutoval sa nad biedou Izraela “ (Sud
10, 10-16).
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V
knihe sa píše: „A
zhrom aždili do Masľy, čerpali
a vylievali vodu pred Pánom“ (1
Sam 7, 6). Čerpanie a vylievanie
vody pred Pánom znamená „vylieH
vanie srdca“. Napr. Anna povedala
Hélimu: „len dušu som si vyliala
pred Pánom “(1 Sam 1,15). Tento
akt je doprevádzaný pôstom. Smäd
a hlad spolu s vyznaním hriechu je treba
chápať ako prejav opravdivého pokánia.
Tu vidíme, že ide o vnútorné pokánie.
Ako už u prorokov vidieť, Ježišova
výzva na obrátenie a pokánie sa nevzťa
huje predovšetkým na vonkajšie skutky,
na „vrece a popol“, na pôsty a umŕtvovanie, ale na obrátenie srdca, na vnú
torné pokánie. Bez neho skutky pokánia
zostávajú neplodné a klamné, naproti
tomu vnútorné obrátenie pobáda k to
mu, aby sa tento postoj prejavil vo
viditeľných znakoch a úkonoch, skut
koch pokánia.
„Teraz však - hovorí Pán: «Obráťte
sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom
i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia,
a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu
Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný,
trpezhvý a veľmi ľútostivý a môže od
vrátiť vaše nešťastie»“ (Joel 2, 12-13).
Vnútorné pokánie je radikálne preorien
tovanie celého života, návrat, obrátenie
sa k Bohu celým srdcom, zanechanie
hriechu, odvrátenie sa od zla spojené
s odporom k zlým skutkom, ktorých
sme sa dopustili. Zároveň zahŕňa v sebe
túžbu a rozhoduje zmeniť život s náde
jou na Božie milosrdenstvo a s dôverou
v pomoc Božej milosti. Toto obrátenie
srdca sprevádza spasiteľná bolesť a spa
siteľný zármutok, ktoré cirkevní otcovia
nazvali skrúšenosť srdca.
Boh dáva šancu Izraelu a umožňuje
sa vrátiť opäť k nemu a žiť s ním v spo
ločenstve lásky. A ako som spomínal,
tak tu ide o ľudí hriešnych, hriešnych od
narodenia. „Naozaj som sa v neprávosti
narodil a hriešneho ma počala moja
mať“ (Ž 51,1).
Keď mal Izrael takzvanú duchovnú
obnovu vo velkom počte, videli v tom
Filištínci vojenskú akciu a preto hneď
tiahli proti Izraelu. Bezradným a vystra
šeným Izraelcom nezostávalo nič iné, ako
volať o pomoc k Pánovi. A tu sa Samuel

k
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tak
sa prihovára sa modlitbami za Izrael.
modlí,
Lud potrebuje prostredníka. To je trvalý
rys izraelskej vieiy, od Abraháma cez
Mojžiša, sudcu, kráľa, kňaza. Tento rys
sa napĺňa v Ježišovi Nazaretskom.
Sudca Samuel sa prejaví v danej
tiesni ako kňaz a vodca. Obetuje veľmi
mladé jahňa. A tak Boh vyslyšal mod
litbu a odpovedal. Filištínci začali boj
ešte pri obetovaní a hneď boh porazení
Pánovým zásahom, ktorého dôsledkom
bola panika. Sám Boh zasahuje do deju
udalostí, zmätie nepriateľa a pripraví ho
0 rozum i o moc. Izrael prenasleduje
nepriateľa zbaveného síl.
Pán, ktorý vedel pomôcť vtedy, po
môže i teraz a aj zajtra. Pomáha však
len vtedy, ak sám chce. A On chce stále.
Tu viera dáva poznávať, že i pred
chádzajúca prekážka bola súčasťou
výchovných ciest Božích a bola Božou
pomocou, aby ľud nezanikol splynutím
s pohanmi. Mohli by sme povedať, že
viera je odpoveď človeka Bohu. Izrael
znamená mocný s Bohom. Keď Izrael
bude celým srdcom obrátený k Pánovi,
ako hovorí zmluva s Bohom, vtedy
víťazí. Víťazstvo nastáva v spojení
s Bohom a to isté platí i pre nás. Kedy
kresťan víťazí nad démonom, nepria
teľom a hriechom? Vtedy, ak verí v Je
žiša Krista a v jeho meno, lebo jemu
bolo podriadené všetko na nebi, na zemi
1v podsvetí. A tak kresťan premáha smrť
skrze Ježiša Krista.
A tak aj v tomto predvianočnom pôste
nie je najdôležitejšie, kolko dobrých
skutkov urobíme, kolko sa odmodlíme.
Boh totiž hľadí na srdce! Ak chceme
dobrú prípravu, skúmajme vzťah k Bohu,
hľadajme ho, roztrhnime si srdce, robme
pokánie, vráťme sa k nemu.
„«Obmyte, očistite sa, odstráňte mi
spred očí zlobu svojich skutkov, pres
taňte robiť zlo! Učte sa robiť dobro, do
máhajte sa práva, pomôžte utláčanému,
vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
Poďte, pravoťme sa!» - hovorí Pán. Ak
budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa
purpur, budú ako vlna (biele). Ak budete
povoľní a budete poslúchať, dobro zeme
budete požívať“ (lz 1, 16-19).
Štefan Kučer

Prepodobný Zótik presbyter
a opatrovateľ sirôt (30. december)
nopola, na druhej strane Bosporu, po
stavil nemocnice. Takýmto spôsobom
minul na malomocných a inak chorých
všetko zlato, ktoré mu daroval cisár, svätý
Konštantín Velký.
Po smrti prvého kresťanského cisára sa
situácia v Rímskej ríši radikálne zmenila,
pretože nový cisár Konštancius (337361), syn svätého Konštantína Veľkého,
bol zástancom arianizmu, teda bludného
učenia, podľa ktorého Kristus nebol
skutočným Bohom, ale iba človekom.
V súvislosti s prenasledovaniami pravo
verných kresťanov, ku ktorým vtedy došlo,
bolo aj Zótikovi súdené vytrpieť si svoje.
Nový cisár si ho predvolal a zlomyseľne
mu povedal: „Pripravil si perly a draho
cenné kamene na naše rúcha, na kúpu
ktorých si prijal od nášho mocného otca
tolko zlata?“ Zótik odpovedal: „Kráľu,
priprav loď a ja ti ukážem také bohatstvo,
aké si ešte nikdy nevidel.“ Spoločne
s cisárom sa preplavil na drahú stranu
Bosporu, voviedol ho do nemocníc,
ukázal mu malomocných a povedal:
Svätý Otec Ján Pavol II. a Matka Tereza pri stretnutí so sirotami
„Kráľu, hľa, nádherné kamene a lesklé
Okrem svätej mučenice Anýzie slávime domovcov, pocestných, chorých a vdo perly, ktoré som získal na tvoju spásu
30. decembra aj pamiatku prepodobného vy, stal sa skutočným duchovným otcom s nemalou námahou a za vysokú cenu.“
Cisár sa rozhneval a prikázal, aby
Zótika, ktorý má prívlastok „presbyter pre siroty a opustených.
V tom čase sa v Konštantinopole veľmi Zótika priviazali k divokým muliciam a tie
a opatrovateľ sirôt“.
Zótik sa narodil v Ríme okolo roka 300 rozmohlo malomocenstvo. S cieľom hnali cez polia a cesty. Prepodobný Zótik
a pochádzal z významného patricijského zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu vydal prežíval velké bolesti, pretože ostré
rodu. Od mladosti sa veľmi úspešne miestny vladár rozkaz hodiť každého kamene trhali všetky časti jeho tela. Keď
venoval štúdiu svetskej i duchovnej múd nakazeného človeka do mora. Zótikovi ho potom mulice rýchlo ťahali dolu
rosti, preto ho svätý apoštolom rovný cisár bolo týchto ľudí nesmieme lúto, preto sa vrchom, polámali sa mu viaceré kosti a on
Konštantín Velký (cisárom od 306 do 337), vybral k cisárovi a povedal mu s nemalou posledný raz vydýchol. Podlá ústneho
ktorého liturgickú pamiatku slávime spo dávkou obraznosti a poetickosti, inšpi podania vytryskol na mieste jeho smrti
ločne s jeho matkou svätou Helenou dňa rujúc sa slovami samého Krista: „Kráľu, pramienok vody, ktorý priniesol uzdra
21. mája, vymenoval za jedného zo svojich daruj mne, svojmu služobníkovi, podľa venie viacerým chorým.
Dielo prepodobného Zótika však
najbližších spolupracovníkov.
možnosti čo najväčšie množstvo zlata, aby
Keď tento prvý kresťansky cisár som ti mohol kúpiť drahocenné perly, nezaniklo, práve naopak. Cisár Kon
v roku 330 preniesol sídlo hlavného lesklé kamene na tvoje rúcha, pretože v štantín VII. Porfyrogennetos (913-959)
mesta Rímskej ríše z Ríma do novo týchto dielach som velini skúsený.“ Keďže v prvom roku svojej vlády nemocnice
vybudovaného „Nového Ríma“ - Kon- cisár mal Zótika nesmieme rád, prikázal rozšíril a cisár Ján I. Tzimiskes (969-976)
k nim dal pristavať ďalšie budovy. Keď
štantinopola, spolu s mnohými ďalšími splniť jeho žiadosť.
Zótik s velkou radosťou v srdci zobral Zótikovu nemocnicu zničilo zemetrasenie,
poprednými občanm i sa doň pre
sťahoval aj Zótik a dosiahol tam mimo zlato a prostredníctvom neho postupne cisár Roman III. Argyros (1028-1034) ju
riadne vysoké postavenie. Čoskoro sa vykupoval od vojakov telá nakazených dal nanovo postaviť.
Pre nás všetkých je prepodobný Zótik
však rozhodol zrieknuť všetkých svet ľudí, ktoré mali byť vrhnuté do mora. Nič
ských pôct, prijať kňazskú vysviacku nedbajúc na nebezpečenstvo, že sa nádherným príkladom kresťanskej obeta
a následne premeniť svoj dom na útulok nakazí, sám sa o nich staral, a napokon vosti a dobročinnosti voči najúbohejším.
pre chudobných. Prijímal v ňom bez- na jednom vrchu neďaleko KonštantiMarcel Gajdoš
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Pohľad na naše školy
Koniec kalendárneho roka je vhod
nou príležitosťou na to, aby sme veno
vali pozornosť našim školám. V Grécko
katolíckej prešovskej diecéze ich máme
päť. Chceme ich predstaviť v poradí
podľa dĺžky ich pôsobenia.

Škola má v súčasnosti 15 interných
pedagogických zamestnancov, 8 pre
vádzkových zamestnancov a 177 žiakov.
V školskom roku 2001/2002 prospelo
na škole 184 žiakov - na 1. stupni 73
žiakov, na 2. stupni 111 žiakov. Nepros
peli traja žiaci (dvaja z nich vykonali
Stredná zdravotnícka škola
opravnú skúšku), 16 žiakom boli ude
sv. Bažila Velkého v Prešove
lené pochvaly.
K najúspešnejším prezentáciám
Je najstaršou školou Gréckokatolíckej
prešovskej diecézy. Vznikla 1. 9. 1990
v mimoškolskej činnosti patrí 1. miesto
v I. kategórii a 2. miesto v III. kategórii
a úlohu zriaďovateľa prevzala na seba
komunita sestier Baziliánok v Prešove.
v biblickej súťaži v rámci diecézy a 1.
miesto v dekanskom kole náboženskej
V tomto školskom roku vstúpila škola do
olympiády. Výrazné úspechy dosahujú
12. roku svojho pôsobenia. Možno
žiaci školy v literárnych, recitátorských,
povedať, že za obdobie svojho trvania
čitateľských okresných súťažiach.
si vytvorila vlastnú koncepciu, ktorá je
V prednese rusínskej poézie a prózy
už dnes základom jej stability a súčasne
získali žiaci v celoslovenskej súťaži dve
aj premien podmienených potrebami Cirkevná základná škola
sv. Juraja vo Svidníku
2. miesta a jedno 3. miesto. Zapojili sa
spoločenskej praxe.
Škola má v súčasnosti 22 interných, Je druhou najstaršou školou Grécko pod vedením vyučujúcej do šiestich
12 externých pedagogických zamest katolíckej prešovskej diecézy. Vznikla výtvarných súťaží, v dvoch získali 1.
nancov a 8 prevádzkových zamestnan v roku 1992 a od roku 1994 pôsobí miesto: v súťažiach Mosty priateľstva
cov. V uplynulom školskom roku ju v novej budove. Tohto roku oslávuje a Z ríše rozprávok.
Žiaci školy sa zúčastňujú aj špor
navštevovalo 214 študentov denného škola svoje jubileum - 10. výročie svojho
tových
súťaží na okresnej úrovni, avšak
pôsobenia.
Po
celý
čas
trvania
bolo
jej
štúdia a 108 študentov diaľkového
výraznejšie
úspechy v nich nedosahujú.
štúdia - odboru Sanitár. M aturitné poslaním poskytnúť žiakom kvalitné
Škola
už
niekolko rokov vydáva svoj
skúšky absolvovalo 63 študentov, z toho školské vzdelanie. V centre pozornosti
vlastný
časopis
Tambolo, ktorý získal
je
vždy
žiak,
jeho
mravný
a
poznávací
62 úspešne, dvoch tried: 3. VSN (všeo
v
roku
2000
3.
miesto
v celoslovenskej
rozvoj,
založený
na
princípoch
kres
becná sestra - nadstavbové štúdium)
súťaži
školských
časopisov.
ťanskej
morálky.
a 4. VS (všeobecná sestra). Celkový
Prvý polrok školského roka 2002/
Podľa koncepcie, ktorú si škola počas
prospech dosiahnutý v písomnej časti
2003
sa nesie v znamení osláv výz
pôsobenia
vytvorila,
„každá
katolícka
maturitných skúšok (zo slovenského
namného
výročia školy. Premyslene,
škola
plní
popri
vzdelávacom
programe
jazyka a literatúry) vyjadrujú dosiahnuté
krok
za
krokom,
podľa vypracovaného
aj
program
výchovný,
v
ktorom
má
priemery: 2,40 - v 3. VSN, 1,69 - v 4.
projektu
Naša
cesta
približuje škola
nezastupiteľné
miesto
školská
komunita,
VS, z praktickej časti m aturitných
skúšok: 1,24 - v 3. VSN a 1,78 - v 4. pozostávajúca zo všetkých zúčastnených verejnosti výsledky svojho pôsobenia.
VS. Celkový priemer z ústnej časti subjektov: z vyučujúcich, vychovávateľov, Oslavy vyvrcholia vo februári 2003
maturitných skúšok je: 2,40 - 3. VSN administratívnych a prevádzkových slávnostnou akadémiou, na ktorej
vystúpia žiaci s kultúrnym programom.
zamestnancov, z rodičov a žiakov.
a 1,87 v 4. VS.
V tomto školskom roku navštevuje V školskom roku 2001/2002 (v de
školu 211 študentov denného a 74 cembri 2001) bola na škole vykonaná Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
štátna školská inšpekcia. Jej cieľom bolo v Humennom_____________________
dialkového štúdia.
Škola sa zapája aj do rozličných zistiť kvalitu riadenia školy, výchovy O zriadenie tejto školy bol veľký záujem
oblastí mimoškolskej činnosti. V uply a vzdelávania - kvalitu výchovno-vzde- aj zo strany štátnych orgánov. Gym
nulom školskom roku bola organi lávacieho procesu, ako aj získať infor názium sv. Jána Zlatoústeho existuje od
zátorkou celoslovenskej súťaže S ZŠ mácie o stave uvádzania a využívania 1. septembra 1998. V školskom roku
(cirkevných), ktorá pozostávala zo informačných technológií na škole. 2001/2002 sa na ňom po prvýkrát
štyroch disciplín: zo spoločenského Všetky spomínané oblasti boli hodno maturovalo. „Skúšku dospelosti“, tak sa
správania, z náboženstva, z prvej po tené pozitívne, čo zaiste prispieva k mo jej niekedy hovorilo, úspešne zvládli 64
moci a zo stolného tenisu. V uvedených tivácii všetkých zamestnancov školy, ale študenti - všetci absolventi 4. ročníka:
disciplínach získali študenti školy aj rodičov a žiakov - vložiť svoj osobný 36 prospeli s vyznamenaním, 15 s veľmi
dobrým prospechom , 13 prospeli.
vklad do zvýšenia úrovne školy.
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(prevažne dievčatá) dve prvé, dve druhé
miesta a jedno tretie miesto.
Úspešná bola aj reprezentácia štu
dentov školy v okresných súťažiach
zameraných na rozvoj rozumových
schopností (v olympiádach) v rámci
okresu, diecézy, kraja. V regionálnej súťaži
domovov mládeže - DM spievajú a tan
cujú - získali študentky 1. miesto vduo
speve a 3. miesto v skupinovom speve.
Vychovno-vzdelávací proces ako aj
mimovyučovacia činnosť sa nesú na
tejto škole v tomto duchu: „Najlepšie
a najkrajšie pre človeka je, ak má rád
povolanie slúžiť iným. Musí to robiť
s láskou, lebo v láske je zmierňovanie
utrpenia a bolesti.“

Výsledok maturitných skúšok je naozaj
potešujúci. Celkový výsledok písomnej
časti maturitných skúšok (zo slovenske'ho jazyka a literatúry) vyjadruje
priemer-1,90; ústnej č a s ti-1,59. Takže
s výsledkami maturitných skúšok môžu
byt spokojní tak študenti, ako aj učitelia.
Školu navštevovalo v uplynulom
školskom roku 231 študentov. Ich
študijné výsledky vyjadruje priemer 1,79.
Vsúčasnosti tu študuje 268 študentov,
čo svedčí o vzrastajúcom záujm e
verejnosti o školu.
Študenti sú aktívni nielen vo vyučo
vaní, ale aj v mimovyučovacej činnosti.
Spomenieme aspoň niektoré aktivity,
v ktorých dosiahli veľmi pekné výsledky:
- V krajskom kole olympiády z ne
meckého jazyka obsadili dvaja študenti
2. a 3. miesto.
- V súťaži Európa v škole získala
študentka v krajskom i celoslovenskom
kole 1. miesto.
- VIV ročníku šachového turnaja
prevzala študentka školy putovný pohár.
- V majstrovstvách SR v kick-boxe
získal študent striebornú medailu.
Nemožno nespomenúť vystúpenie
študentov na benefičnom koncerte GJZ,
ktoré bolo spojené s finančnou zbierkou
pre detské oddelenie Nemocnice A. Leňa v Humennom.

Cirkevná základná škola (1.-4.roč.)
Pod ochranou Bohorodičky
»Tichom Potoku

V apríli 2002 požiadalo Grécko Pôsobia tu dve kvalifikované pedago
katolícke biskupstvo o zriadenie Mater gické zamestnankyne a jedna nekvalifi
skej školy v Tichom Potoku a o jej kovaná, ktorá zastupuje podľa potreby
pričlenenie k základnej škole. Tým by sa učiteľky vo výchovnom procese.
Každý rok navštevuje školu približne
nielen vyriešil problém počtu žiakov, ale
vytvorili by sa podmienky pre realizáciu 23 detí. Výchovno-vzdelávací proces
koncepcie školstva, podľa ktorej by malo vychádza z Programu výchovy a vzde
každé dieťa posledný rok pred nástu lávania detí v materských školách.
pom na základnú školu prejsť príp Špecifický charakter školyje podmienený
prostredím, v ktorom deti vyrastajú,
ravným ročníkom na materskej škole.
Velkou výhodou malotriednej školy je v spojení výchovného pôsobenia s evan
to, že učiteľ dôverne pozná každého jeliom a s vonkajšími prejavmi viery.
žiaka - jeho silné i slabé stránky, čo mu Výchovná práca učiteliek je nemysliteľná
umožňuje individuálne pracovať s ním. bez spolupráce s rodinou, s duchovným
Velkou výhodou CZŠ v Tichom Potoku otcom a rehoľnými sestrami.
Výchovno-vzdelávací proces, prebie
je aj to, že deti majú možnosť pracovať
vo voľnom čase s počítačmi, čo je na hajúci na CMS v Ľutine, pozitívne
tomto stupni základných škôl zried vplýva na rozvoj osobnostných kvalít
kavosťou. Svoj voľný čas trávia deti detí, ktorý sa realizuje nielen v priamej
v Tichom Potoku aj činnosťou vo folk výchovno-vzdelávacej práci, ale aj mimo
nej - pôsobením všetkých zamestnan
lórnom súbore.
Deťom sa na škole páči. Na otázku, cov školy. Detská psychologička z Tr
či sa tešili na školu, ktorú sme im položili navskej univerzity, ktorá navštívila školu
na začiatku školského roku, spontánne v uplynulom školskom roku, zisťovala
odpovedali: „Ano“. Na svoju školu sa a porovnávala správanie sa a reakcie
rady prídu pozrieť aj tie deti, ktoré už detí na rozličné situácie. Pozitívne
hodnotila vzťah detí tejto školy k sebe,
prešli na 2. stupeň ZŠ v Brezovici.
k rovesníkom, k dospelým, prejavy lásky,
Cirkevná materská škola
pomoci, súcitu, schopnosť zrieknuť sa
sestry Jozaláty v Ľutine
niečoho v prospech iného. To je aj
Najm ladšia škola Gréckokatolíckej zmysel pôsobenia zamestnancov školy.
prešovskej diecézy bola zriadená 1. 9.
A čo je zmyslom činnosti Diecézneho
1999 ako jednotriedka. Jej zriaďo
vateľom je Kongregácia Sestier Slu školského úradu pri Gréckokatolíckom
žobníc Nepoškvrnenej Panny Márie biskupstve? Rozšíriť rady našich cirkev
v Prešove, ktorá je aj vlastníkom budovy ných škôl.
materskej školy.
K. I. - DŠÚ

Jediná m alotriedna škola
v Gréckokatolíckej prešovskej
diecéze bola do siete cirkevných
škôl zaradená 1. 9. 1998. Na
chádza sa v prekrásnom, i ked
trochu drsnom, prírodnom
prostredí. Škola momentálne
zápasí s nedostatkom školo
povinných detí. Je to však
prechodný stav, spôsobený
demografickými podmienkami.
Pôvodne
pozostávala
z dvoch tried: jednu triedu
predstavoval 1. + 3. ročník,
druhú 2. a 4. ročník. V uply
nulom školskom roku sa pra
covalo iba v jednom oddelení,
v ktorom boli sústredení žiaci
2.-4. ročníka. V školskom roku
2002/2003 počet žiakov spĺňa
minimálnu hranicu potrebnú
Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku
pre existenciu školy.
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„<goh dopúšťa, ale neopúšťa“
- <goh blahoslaveného Metoda ©ominika ^rčku,
Jeden z problémov súčasného kres
ťanstva je povrchnosť, ba priam až
nezáujem, s akým pristupujeme k náš
mu duchovnému životu, ktorým sa
prejavuje naša viera a vzťah s Bohom.
Gregor Palamas v jednom zo svojich
diel písal: „Povedať niečo
o Bohu neznamená stretnúť
sa s Bohom V jeho slovách
sa skrýva pozvanie k osob
nému vzťahu s Bohom, kto
rého ohromnú dôležitosť sa
snažil komunikovať svojim
poslucháčom.
V čase slávenia sviatkov
Narodenia Pána Ježiša Kris
ta je vhodné dať si otázku,
či Boh, ktorého Vtelenie
oslavujem liturgickými tex
tami, je skutočne aj môj Boh.
Nejeden kresťan na otázku:
„Máš vlastný obraz Boha,
v ktorého veríš, s ktorým ko
munikuješ?“, sa len nechá
pavo pozerá mysliac si: „Čo
odo mňa tento žiada ?“. Aký
je však môj vzťah k Nemu,
ked ani neviem Kto to je?
V kresťanskej tradícii vý
chodu i západu poznať Bo
ha znamená komunikovať
s Ním. Skúsenosť Boha
znamená prejsť púšťou as
kézy, vnímať Jeho prítom
nosť v stvorení, poznať Ho
vo vlastnej duši, vo vlastnej
histórii, v cirkevnom spolo
čenstve. Toto učenie šírili už
prví teológovia ranného
kresťanstva ako Origenes,
Evagrius, Makar, Gregor
Nysský či Maxim Vyznávač,
pre ktorých poznať Boha
znam enalo zjednotiť sa
s ním. Tradícia kresťan
ského východu toto zjed
notenie nazýva „theosis“ zbožštenie.
Aj súčasný pápež Ján
Pavol II. prihovárajúc sa
kresťanom východnej tra
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dície často zdôrazňuje ich hlbokú
a bohatú tradíciu, z ktorej je pozvaná
čerpať celá Cirkev. V Apoštolskom liste
Orientale Lumen, v bode č. 6. pápež píše:
„Ücastna trojičnom živote uskutočňuje
sa skrze liturgiu a najmä eucharistiu.

tajomstvo spoločenstva s osláveným
Kristovým telom, pôvodom nesmrteľ
nosti. V zbožštení a predovšetkým vo
sviatostiach pripisuje orientálna teológia
Svätému Duchu mimoriadnu úlohu:
mocou Ducha prebývajúceho v člo-

vekoví, začína sa zbožštenie už na zemi,
stvorenie stáva sa osláveným a nastáva
Božie kráľovstvo. Náuka kapadóckych
cirkevných otcov o zbožštení prešla do
tradície všetkých orientálnych cirkví
a predstavuje podstatnú súčasť ich
spoločného dedičstva. Dá sa to zhrnúť
dojednej myšlienky, ktorú vyslovil svätý
Irenej koncom 2. storočia: Boh sa stal
Dieťaťom človeka, aby sa človek stal die
ťaťom Boha. Táto teológia zbožštenia
zostáva jedným z výdobytkov, ktoré sú
orientálnemu kresťanskému mysleniu
zvlášť drahé. Na tejto ceste zbožštenia
predchádzajú nás tí, ktorí milosťou
a ochotou nasledovať Krista stali sa mu
najpodobnejší: mučeníci a svätci. A me
dzi týmito zaberá PreblahoslavenáPanna
Mária, z ktorej vypučala ratolesť z pňa
Jesseho (porov. h l i , 1) zvláštne miesto.
(...) Napriek nástojčivému zdôraz
ňovaniu trojičného realizmu a jeho
prevteleniu do sviatostného života spája
Orient vieru v jednotu Božskej priro
dzenosti s nepoznateľnosťou Božskej
podstaty. Východm cirkevní otcovia totiž
vždy tvrdia, že je nemožné vedieť, čo Boh
je, čo môžeme vedieť, je jedine a iba to,
žejestvuje a že sa v dejinách spásy zjavil
ako Otec, Syn a Svätý Duch. Tento
zmysel pre nevysloviteľnú Božskú sku
točnosť odzrkadľuje sa v slávení liturgie,
kde u všetkých veriacich kresťanského
Východu je tento zmysel pre tajomstvo
tak veľmi rozvinutý. “
Ak máme byť zbožštení, musíme mať
správnu víziu Boha, musíme mať správ
ny obraz o Ňom. História nás však učí,
že ľudstvo malo rôzne vízie, kto je ich
Boh a s poľutovaním musíme konšta
tovať, že mnohé z nich sú smerodajné
aj pre dnešných kresťanov! Veď aj z úst
takzvaných kresťanov počujeme: „Ak by
bol Boh naozaj dobrý, nedopustil by zlo,
choroby, katastrofy, vojny, nešťastia, kto
ré dnešného človeka stretajú na každom
kroku", Autori týchto tvrdení však zabú
dajú, že Boh nám dal rozum a slobodnú
vôľu, aby sme ich používali pre rozvoj
človeka i celého sveta. Nie je však vý
nimkou, že človek tieto dary' skôr zne
užíva, ako využíva, a potom mu nezos
táva nič iné, len zhodiť všetku vinu na
iných alebo dokonca na Boha! Ani tvr
denie, že: „Boh síce stvoril svet, ale
o ostatné sa nezaujíma“, neobstojí,
čoho príkladom je Vtelenie Ježiša Krista,
Jeho smrť a zmŕtvychvstanie, a tisícky
zázrakov, ktoré Boh koná v živote
každého človeka. Nesmieme ani súhlasiť

s myšlienkou, že: „Chodím pravidelne byť príčiny, prečo mohol zaveliť na
do chrámu, pravidelne sa modlím, pra ústup hovoriac si: „To nemá zmysel!“.
videlne pristupujem ku sviatostiam, A predsa svojou húževnatosťou doká
a Boh ma nechce vypočuť, ba čo viac, zal aj v časoch komunistického pre
tí, čo to nerobia, sa majú lepšie akoja !
nasledovania, že „Boh požehnáva
Takýto spôsob myslenia totiž robí úsilie človeka“.
zo vzťahu s Bohom výmenný obchod.
O tom, že „Boh je verný“ sa mal
Boh nie je stroj, ktorý má poslúchať možnosť veľmi dobre presvedčiť aj na
a vykonať každý náš povel, nie je vlastnej koži. Už v rannom detstve
automat, do ktorého hodíme niekolko zakúsil, čo znam ená utrpenie. Ako
korún a on zo svojich útrob vydá teplú malý chlapec stratil matku, ako mladý
kávu alebo coca-colu.
kňaz prežil najkrajšie roky kňazstva vo
Je fakt, že Kristov príchod na svet, virvare prvej svetovej vojny, keď prišiel
Jeho vtelenie sa, bolo pre mnohých o otca, sestru i brata. Trpezlivo znášal
naplnením túžob ľudstva, naplnením ťažkosti medzivojnového obdobia,
očakávaní na Mesiáša. Podľa kres druhej svetovej vojny i komunistického
ťanskej viery človek hriechom stratil prenasledovania a napokon i nespra
správny obraz Boha a Kristus, Jedno- vodlivého žalára, a predsa mal silu
rodený Boží Syn, prijal telo, aby sme povedať: „Boh dopúšťa, ale neopúš
znova mohli správne vidieť Boha, aby ťa!“. Každodenná modlitba, ktorej
nám ho On svojím životom a učením prikladal velký význam, bola pre neho
sprostredkoval. Toto je význam Jeho zdrojom sily a vytrvalosti. Boh ho nikdy
vtelenia sa, toto je naplnenie túžob neopustil, čo pociťoval hlavne v ťaž
ľudstva: získať správny obraz Boha!
kých momentoch života.
Správna vízia Boha je teda bázou
Neraz vo svojom živote pocítil, že
k tomu, aby kresťan skutočne napre „Boh je milosrdný a láskavý“, hlavne
doval na ceste svätosti, na ceste zjedno počas pádov a povstaní, počas úpad
covania sa s Bohom, teda na ceste ku kov do hriechu a povstávania do
„theosis“. Akú víziu Boha mal blaho nového života. Boh sám dokonal
slavený redemptorista Metod Dominik prem enu jeho života, majúc s ním
Trčka, ktorého nám pápež Ján Pavol II. trpezlivosť, preto aj Metod sa snažil
dal v akte beatifikácie za vzor hodný o tento ideál a ešte aj na konci svojho
života, zom ierajúc na väzenskom
nasledovania?
Podľa blahoslaveného Metoda „Boh lôžku, odpustil svojim katom. Boh je
riadi všetko v súlade so svojou vôľou“. láska a my, jeho učeníci, máme byť
Boh je Stvoriteľ všetkého a dbá o správ prvými v realizácii a rozdávaní tejto
ny chod vecí. Metod hlboko veril, že bez lásky. Na prvý pohľad príliš vysoký ideál
Jeho vôle sa nedeje nič. Narodenie, celý sa aj v Metodovom živote ukázal ako
život i smrť človeka závisia od Boha. On predsa realizovateľný.
Skúsenosť s Bohom však nie je
povoláva k životu a On je Tým, ktorý pri
živote udržuje.
otázka jedného stretn u tia, jednej
„Boh požehnáva úsilie človeka“. modlitby, jednej svätej spovede. Život
Metod bol horlivým človekom. Jeho blahoslaveného M etoda je dobrým
diela vychádzali z presvedčenia, že Boh príkladom, že aj v tejto veci človek
pom áha človeku, ale ten zo svojej nemôže preskočiť samého seba, iba
strany nemôže zostať len pasívnym s pomocou Boha.
pozorovateľom, ale musí urobiť krok
Aj preto šviatok Narodenia Pána je
viery, krok vpred, dať aj niečo zo seba. pre nás novou príležitosťou, aby sme
Počiatky jeho apoštolátu boli spojené dovolili Bohu narodiť sa v nás. Ak mu
s nebezpečenstvom schizmy v kato dáme priestor v našom živote, On sám
líckej cirkvi v Čechách, kde práve v nás dokoná, ale len s naším sú
vznikala československá cirkev. Ani hlasom, potrebné premeny. Veď efek
povojnové ťažkosti na Haliči, m ate tom zbožštenia je vlastne premena
riálna bieda na východnom Slovensku celého človeka, ktorá je vyjadrená
v oblasti Stropkova, stavba nového pokojom a svetlom, ktoré z preme
kláštora v Michalovciach, ktorú začal neného človeka vyžaruje a stáva sa
prakticky bez peňazí, apoštolské dielo svedectvom. Toto je cesta, na ktorú je
ľudových misií a katechizácie v pros pozvaný každý jeden z nás.
tredí, ktoré ho nie stále prijím alo
Atanáz, CSsR
s otvorenou náručou, to všetko mohli
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Ján Kostra

Bolo to dávno
Bolo to dávno,
keď sme boli malí,
na Š ted rý večer k sláve Ježiška,
aj m y sme po sp ieva n í chodievali
a svieži sniežik p a d a l na líčka.
Po rokoch teraz
vo spomienkach iba,
dedinka biela sa nám v y b a v í
a srdcu nášmu tera z veľmi chýba,
ten ten ký hlások detskej oslavy.
Bolo to dávno,
keď sme boli malí,
na Š ted rý večer k sláve Ježiška,
aj m y sme po spievan í chodievali,
dnes slza slzu k oku vytíska.

Darovali na Slovo:
PhDr. Ján Hromý, Bratislava - 50 Sk; Margita Šupšáková, Svidník - 26 Sk; Andrej Ivanko, Budkovce - 176
Sk; čitatelia Slova z Drienice - 516 Sk; Teodózia Prekopová, Krásny Brod - 36 Sk; Mária Mandzáková, Kochanovce - 76 Sk; Helena Jalčáková, Humenné - 100 Sk;
Anna Raffáčová, Košice - 100 Sk; Mgr. Tatiana Vilčeková,
Ružomberok - 76 Sk; Júlia Chytrová, Soľ - 36 Sk; Mgr.
Stanislav Matulay, Spišská Nová Ves - 36 Sk; Rímsko
katolícky farský úrad Tes. Mlyňany - 36 Sk; Marta Gombošová, Trebišov - 36 Sk; Mgr. Peter Bakajsa, Pozdišovce
- 36 Sk; Elena Šoltysová, Prešov- 3 6 Sk; Xénia Farkašová,
Košice - 36 Sk; Rudolf Ferko, Svinica - 36 Sk; Terézia
Kužmová, Sabinov - 36 Sk; Mária Tabaková, Martin - 176
Sk; Ing. Mikuláš Sysák, CSc., Bernolákovo- 3 6 Sk; MUDr.
Mária Fedorová, Prešov- 3 6 Sk; Helena Vrabeľová, Korunková - 76 Sk; Mária Davidova, Zemplínska Teplica - 36
Sk; Ing. Ján Michalov, Humenné - 3 6 Sk; Anna Ralbovská,
Sološnica - 102 Sk; o. Michal Maslej, Košice - 30 Sk;
Alžbeta Drotárová, Krušinec - 36 Sk; Mária Elková, Dúb
ravka - 36 Sk; Juraj Kaputa, Bogliarka - 36 Sk; RNDr.
Pavol Vlček, Bratislava - 76 Sk; o. Anton Mojžiš, Prešov 76 Sk; Bernardína Zajacová, Naciná Ves - 76 Sk; Anna
Škvarkovská, Albínov - 36 Sk; Adolf Hrubec, Spišská Ka
pitula - 36 Sk; Rímskokatolícky farský úrad Vavrečka 36 Sk; Jozef Bednár, Makov - 76 Sk; Mária Osavčuková,
M irkovce-N erešovce-36 Sk; Martin Lavrík, Spišský Štiav
nik - 36 Sk; Ján Jalčovfk, Hatalov - 36 Sk; Michal Fiľák,
Kežmarok -3 6 Sk; Ján Roško, Koloníca —1 70 Sk; Rímsko
katolícky farský úrad Lužianky - 152 Sk; Anna Vatraľová,
Svidník - 26 Sk; Štefan Šustrík, Helcmanovce - 76 Sk;
Ľubomír Porhinčák, Bratislava - 676 Sk.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!
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N<sro&enÍA J e ž iš * K r ís t *
Sneh sa trbliece v jase slnka a mráz preniká do špiku kostí, prípraxy
na sviatky Narodenia Pána Ježiša už tiež začínajú nadobúdať konkrétne
podoby, vianočná výzdoba, ruch na uliciach, darčeky... Chvíľu postoj
a otvor svoje srdce, aby ťa naplnila táto zvesť ex’anjelia, aby ť a nepohltil
životný štýl telenoviel. Vyjdi z tepla rodinného domu či panelákového
bytu ku jaskyni pre statok na poliach za Betlehemom.
Pohľad na ikonu Ježišovho narodenia ťa spočiatku prekvapil
množstvom rozličných postáv i udalostí v jednom. Vo svetle evanje
lia však zistíš, že všetko tu patrí, všetko osvetľuje a pomáha pochopiť
ústrednú udalosť narodenia Božieho Syna Ježiša z Márie Panny.
A j ruku ikonopisca určite viedol Svätý Duch a cez modlitbu dal
našim očiam uzrieť a srdcu p o ču ť toto živé slovo ikony.
„Kriste, ako sa ti odvďačím za milosť, že si zostúpil na zem
a stal si sa človekom ? Každá zo stvorených bytostí ti vzdáva vďaku
svojím spôsobom. A njeli ti spievajú piesne, nebesá posielajú
hviezdu, mudrci ti nesú dary, pastieri obdivujú zázrak, zem ti ponúka
jaskyňu, p ú šť obetuje ja sle a my sme ti dali panenskú Matku... “
Uprostred ikony j e Matka Božia a dieťa Ježiš v tmavej jaskyni.
„ lebo zjavil sa Boh v tele a z Panny sa narodil, priniesol svetlo
sediacim v temnotách a Mária zachovávala všetky tieto slová vo
svojom srdci a premýšľala o nich. “ Nebo, hviezda a zem sú zasa
znamením, že „narodenie Kristovo spojilo zem i nebesá". Boží
poslovia anjeli spievajú ,, Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle. “ Pastieri, korí v noci bdeli a strážili svoje stádo,
videli veľký’ zázrak a od anjela počuli veľkú radosť, že sa v Betle
heme narodil Kristus Spasiteľ.
Z Perzie prichádzajú aj traja mudrci - hodnostári a prinášajú
dary. Od ostatných sa odlišujú bieločervenými čiapkami. Traduje
sa, že práve títo traja perzskí mudrci na ikone narodenia v bazilike
v Betleheme, baziliku zachránili p red jej zničením, keď do nej vtrhli
perzskí vojaci na koňoch a ťavách. Sú znamením Božieho pozvania
pre všetky národy.
N ad dieťa Ježiša j e sklonený aj vôl a osol, ako výčitka pre Izrael
v slove proroka Izaiáša: ,, Vôl pozná si gazdu a osol jasle svojho
Pána, Izrael nepozná, ľud môj nepochopí“ (Iz 1, 3).
A kúpeľ malého Dieťatka? „Pre nás si sa narodil Kristus v dvoch
prirodzenostiach - ako Boh i ako človek. “
„Jozefpremýšľa a cez to všetko, čo sa deje okolo neho v jasliach,
nie človeka obyčajného, ale Boha predvečného vidí. “
Takto v jasliach prichádza Boh aj k tebe, aby si sa nebál majes
tátu, ale v radosti pristúpil a s ním sa zjednotil.
(Texty v úvodzovkách sú zo sviatku Narodenia Pána.)
J o z e f Gača

Súkromie samoty
„Celý deň je sýty, rýchlo ujde. V práci
i v komunikácii s ľuďmi. Po večeroch čas
má úplne inú kvalitu. Rád si pozriem
dobrý film alebo správy. Televízne
programy si vyberám. Zdá sa mi však,
že chvíle súkromia v mojom živote nie
sú správne zvládnuté, sú akési pusté“
(Karol, 28).
Ľudský život je tečúci čas, ktorý
preteká rozličnými krajinami nášho
sveta. Boh stvoril toto prostredie života
a vo svojej prozreteľnosti určil miesto,
kde sa narodíme.
Nachádzame sa na ceste, ktorú
prežívame aktuálne v prítomnosti za
rozličných okolností, buď chcených
alebo nechcených. Všetky naše danosti,
schopnosti i neschopnosti, vytvárajú
vzťah k tejto životnej ceste a pôsobia na
ňu, čím ju formujú a menia.

Prítomnosť v Bohu_______
Život je vzácny Boží dar. Je
to zázrak Božej lásky. Stáva
sa však, že keď človek pre
žíva nejakú osobnú biedu,
vôbec nevníma život ako dar.
Kolkí ľudia hľadajú kľúč
k ľudskému šťastiu. Koľkí
ponúkajú rozličné pakľúče,
ktoré ich nakoniec aj tak
oklamú a neurobia skutočne
šťastnými. Ľudské bytie je
plné otáznikov. Preto sú
chvíle, ktoré bez Boha sa
nám zdajú nezmyselným
a neznesiteľným bremenom.
Nevieme ľudsky odstrániť
utrpenie, ani pocit osame
losti, pretože najväčšiu is
totu, akej si môže človek
v sebe byť istý, je jeho ne
istota života. Náš život je
v Bohu, preto bez Boha si
nikdy nemôžeme byť istí.
Naša láska, každé naše úsi
lie, i všetky bolesti majú
zmysel či krásu iba v Bohu.
Boh je svetlo, ktoré chce
prežiariť každú chvíľu a kaž
dé miesto nášho bytia. Boh
je večnosť, ktorú sme začali
žiť od chvíľky krstu. Božia
láska nás oslobodzuje od
samých seba a dáva nám

rozmer nekonečna, ktorý má v sebe
Boh.

Osobná láska_____________________
„Skončila som vysokú školu a začala som
pracovať. Kým som v práci, je to dobré.
Najťažšie sú tie večery. Prežívam hroznú
samotu. Bývam sama ďaleko od našich,
pretože tu som našla zamestnanie. Som
slobodná a nemám nikoho. Na vysokej
to bolo vynikajúce. Po večeroch sme stále
niečo robili: «stretká», modlitby, oslavy...
kopec priateľov. Mám pocit, že som teraz
odrezaná od sveta“ (Mária, 25).
Chvíle samoty sú z ľudského hľadiska
ťažké. M ária možno túži po teplej
lúdskej dlani, hladá s kým komunikovať
svoj citový život. Je prirodzene krásne,
že človek túži po osobnej láske, avšak

na to musia byť dvaja. Dve slobodné
bytosti, ktoré sa v Božom pláne nájdu
na jednej ceste. Žiadny vzťah medzi
ľuďmi nie je dokonalý, preto cez tieto
vzťahy prichádzajú aj zranenia, ktoré vo
svetle Božej lásky cez odpustenie nás
učia milovať.
Co však vtedy, keď sa niekto cíti sám
a nevie, čo ďalej? Človek tým, že prijal
krst, začal sa v ňom rozvíjať Boží život.
Keď sa človek zasvätí Bohu, naplno
rozvinie svoje krstné zasvätenie. Takúto
radosť zo zasvätenia Bohu zažije, kto
zložil sľuby zasväteného života.
Ak chceme patriť Bohu, a tým byť
oslobodení od seba, dajme sa mu celí
každý deň a v každej chvíli nanovo.
„V ňom žijeme, hýbeme sa a sme.“ Toto
je lúdské šťastie prežívané už tu na zemi
vo vedomí, že sme krá
ľovské deti a on náš Kráľ.
Aj vo chvíľach samoty
prežíva s nami ten čas
a bolesti ľudskej neistoty,
pretože nás veľmi miluje.
Kto má vznešené myšlien
ky, nikdy nie je sám. Boh
nás stále hľadá a čaká
odpoveď na svoju lásku.
Žime tak, aby náš život bol
jednou ustavičnou nepre
rušovanou m odlitbou,
chválou a vďakou Bohu za
všetko krásne, čo sme v ži
vote mohli prijať ako dar,
a vo chvíľach ťažších odo
vzdajme sa Bohu ako obe
ta ľúbeznej vône. V Bohu
má všetko zmysel.

Plán sýtenia samoty
- Sviatostný život
- Čítanie Božieho slova
každý deň
- Čítanie duchovnej lite
ratúry, vzdelávanie
- Duchovné cvičenia a ob
novy
- Nezištná služba dobro
voľníctva (tábory s deťmi,
pomoc vo farnosti...)
- Spoločenstvo modlitby
Pavol H udák

slovo - december/2002 *25

„D vaja sú na tom lepšie
oho sám č lo v e k “ (Kaz4, »«>.
„Dvaja sú na tom lepšie ako sám
človek: za svoju námahu môžu dostať
väčšiu odmenu, a keď padnú, jeden
zdvihne druhého. Beda však samému,
keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by
ho zodvihol“ (Kaz 4, 9-10).
Ešte pred pár rokmi som žila „štýl“
kresťanstva, ktorý by som nazvala „sú
kromné kresťanstvo“, to. znamená, že
som nežila v živom kontakte s inými
kresťanmi a môj vzťah s Bohom bol pre
mňa výsostne súkromnou záležitosťou.
Nevedela som nič o tom, čo to znamená
navzájom sa povzbudzovať vo viere,
dvíhať jeden druhe'ho a modliť sa spolu.
Chodila som do chrámu častejšie ako raz
do týždňa, okolo mňa bolo množstvo
veriacich, anonymných veriacich, rov
nako ako ja. Pred piatimi rokmi som na
jednom evanjelizačnom stretnutí počula
veľmi dôležité ohlásenie:
„Kresťanstvo na vlastný spô
sob, nie je kresťanstvo! Byť
kresťanom znamená nasledo
vať Ježišov príklad. A Ježiš žil
v spoločenstve svojich uče
níkov.“ Nič, čo Ježiš hovoril,
alebo ako žil, nebolo ná
hodné, preto má pre mňa svoj
význam aj táto skutočnosť.
„ Oni prijali jeho slovo
a dali sa pokrstiť: a v ten deň
sa pridalo asi tritisíc duší“
(Sk 2, 41).
V tejto časti Božieho slo
va sú obsiahnuté dve dôle
žité pravdy o spoločenstve:
vzniká z popudu Svätého
Ducha, On je iniciátor, nie
ľudia; oni len odpovedajú na
jeho pozvanie do bližšieho
vzťahu s ostatnými veriacimi
(prvé kresťanské spoločen
stvo vzniklo „toho dňa“- na
Turíce). A tvoria ho ľudia,
ktorí „prijalijeho slovo“. Čo
to znamená prijať jeho slo
vo? V prvom rade to zna
mená prijať Slovo = Ježiša
za Pána svojho života, a po
tom prijať slovo = evanje
lium ako návod pre oprav
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divý život. Božie Slovo/slovo buduje kresťanov. V centre kresťanského
spoločenstva je Božie slovo („učenie
spoločenstvo!
„Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov“, učenie Cirkvi). Vzťahy me
apoštolov a na bratskom spoločenstve, dzi členmi sú blízke rodinným („bratské
na lám aní chleba a na modlitbách. spoločenstvo“, „boli pospolu“, „všetko
Všetkých sa zmocňovala bázeň; pros mali spoločné“). Co mi Božie slovo
tredníctvom apoštolov sa dialo množ hovorí o iných? „Pozrite, akú veľkú lásku
stvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, nám daroval Otec: voláme sa Božími
boli pospolu a všetko mali spoločné. deťmi a nimi aj sme“ (1 Jn 3, 1). Že sú
Predávali pozem ky a majetky a roz moji súrodenci!
Spoločenstvo je aktívne zapojené do
deľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto
potreboval. Deň čo deň svorne zotr života Cirkvi a spoločne zažíva i vrchol
vávali v chráme, po domoch lámali oslavy Cirkvi - liturgiu („lámanie chleba“).
Samozrejme, nechýba tu spoločná
chlieb a s radosťou a úprimným srdcom
požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí modlitba, hlavne modlitba chvál. Jedno
všetkému ľudu. A Pán každý deň roz myseľnej modlitbe v spoločenstve je
množoval tých, čo mali byť spasení“(Sk daný jedinečný prísľub: „Ak budú dvaja
z vás na zem i jednom yseľne prosiť
2, 42-47).
V týchto piatich veršoch sú zhrnuté o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca,
základné princípy života v spoločenstve ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja
alebo traja zhrom aždení
v mojom mene, tam som ja
medzi nimi“(Mt 18,19-20).
Spoločenstvo úprimných
kresťanov zažíva požehna
nie Pánovej prítomnosti
zvláštnym spôsobom. Nie
ktoré veci môžeš zažiť len
v spoločenstve. Nenechaj si
ich ujsť! Na mieste, kde sú
žité všetky základné princípy
spoločenstva, nie je núdza
o zázraky a znamenia. Ra
dosť a láska je v takom spo
ločenstve natolko zjavná, že
priťahuje ďalších, ktorí tiež
túžia zažívať ovocie spásy.
„Železo brúsia železom
a človek šľachtí výzor svojho
blížneho “(Prís 27,17). K to
muto slovu netreba ani veľa
dodávať. Som si istá, že
každý z nás má vo svojej
blízkosti niekoho (často nie
jedného), kto „šľachtí“ jeho
charakter (alebo skúša jeho
trpezlivosť?). Byť brúsený
bratmi a sestrami je často
dosť nepríjemné, no je to
dobré. Ak berieme vážne
výzvu Božieho slova, že

máme zomierať starému človeku a ob
novovať sa na Ježišov obraz (porov. Gal
2,19; Ef 4, 22-23; Kol 3, 9), nevidíme
lepšiu príležitosť ako nechať ukrižovať
samého seba neustálym prijímaním
slabostí, nedôsledností, nechápavosti,
tvrdohlavosti atd. svojich bratov a ses
tier v spoločenstve (Na povzbudenie si
prečítaj Jak 1,2-4.).
A čo je dôkazom rastu spoločenstva?
Zvyšujúci sa počet členov? Množstvo
zázračných uzdravení a mocných činov?
Nie! Teda nie v prvom rade. „Znášajte
sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal
niekto niečo proti druhému“(Kol 3,13).
„Vpokore považujte jeden druhého za
prednejšieho než seba; každý nech má
na mysli to, čo slúži druhým, nie len
jemu“(Flp 2,3-4, ek. preklad). „Znášajte
sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať
jednotu ducha vo zväzku pokoja “(Ef 4,23). „Poslušnosťou pravde ste si očistili
duše, aby ste mali bratskú lásku bez
pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom
vrúcne milujte!“ (1 Pt 1, 22).
Božie slovo používa pre spoločenstvo
(Cirkev) niekolko symbolov: telo, ne
vesta, rodina a chrám alebo stavba.
«Telo nie je jeden úd, ale mnoho
údov. A keby noha povedala: „Nie som
ruka, nepatrím k telu, “ tým ešte nepres
távapatriť k telu. A kebypovedalo ucho:
„Nie som oko, nepatrím k telu, “tým ešte
neprestáva patriť k telu. Keby bolo celé
telo okom, kde by bol sluch ?A keby bolo
celé sluchom, kde by bol čuch ?Ale Boh
rozložil údy, každý jeden z nich, v tele,
ako chcel» (1 Kor 12, 14-18). Každý
z nás je potrebný a má v spoločenstve
svoje miesto a jedinečný dar, ktoiým má
prispievať k jeho fungovaniu a rastu.
„Zasnúbil som vásjednému mužovi,
aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú
pannu“ (2 Kor 11, 2). Spoločenstvo
očakáva a pripravuje sa na príchod Pána
Ježiša, ako sa pripravuje nevesta na
príchod ženícha. Je dôležité, aby bolo
nevestou čistou a vernou.
„Už nie ste cudzinci ani prišelci, ale
ste spoluobčania svätých a patríte do
Božej rodiny (Ef 2,19). Rodina to sú
ľudia, ktorí nás prijímajú takých, akí sme,
poskytuje ochranu, bezpečie, starost
livosť, umožňuje rast. Toto poskytuje
kresťanovi i úprimné spoločenstvo.
„Vňom (Ježišovi) celá stavba pevne
pospájaná rastie v svätý chrám v Pá
novi, “(Ef 2,21). Chrám je miesto oslavy
Boha, znakom jeho prítomnosti. Chrám
predstavuje stabilitu, pevnosť, stálosť,

VAŠE OTÁZKY
NAŠE ODPOVEDE
Ak teda eutanázia nie je prijateltaá, aké východisko
navrhuje Cirkev pre nevyliečite!)» chorých?
Medzi eutanáziou a prostriedkami, odstránilo duševné utrpenie v dôsledku
ktoré predlžujú život, je ešte jedna cesta, približujúcej sa smrti. Chápe sa tým
ktorej princípy boli definované pred pomoc rodine a blízkym, aby mohli
štyridsiatimi rokmi v Anglicku. Týka sa navštevovať chorého, prípadne bdieť pri
jeho lôžku, ak si to želá. Podstatné je
to oblasti paliatívnej starostlivosti.
Tento termín zahŕňa v sebe mnohé byť stále k dispozícii a vedieť počúvať.
iniciatívy, ktoré sú určené nie pre rast Jestvujú dobrovoľníci, formovaní a ve
„kvantity“ života (pretože tu hovoríme dení psychológom, ktorí sú k dispozícii
o chorých v konečnej fáze), ale jeho chorému a jeho rodine.
Vo všetkých prípadoch sa navrhuje
„kvality“.
To znamená predovšetkým robiť všet taktne informovať pacienta, ktorý si to
ko na potlačenie fyzickej bolesti, čo želá, o diagnóze stanovenej lekárom.
možno dosiahnuť v 95% prípadov vďaka Chorý má právo vedieť, na čom je.
sedatívam, upokojujúcim prostriedkom. Konštatuje sa, že väčšina pacientov,
Vyžaduje si to tiež, aby sa starostlivosť ktorí si želali eutanáziu, po použití
o pohodlie pacienta osobitne prispô paliatívnych prostriedkov zmení svoje
sobila: preležaninám sa vyhneme, ak rozhodnutie, lebo psychické i fyzické
chorého uložíme na vodný alebo vzdu utrpenie sa značne zmierni.
chový matrac; starostlivosť o ústnu du
-redtinu chorého, aby nedochádzalo k čas
tému vysušovaniu; zabezpečiť dostatok
Aj na Vaše otázky, na ktoré by ste radi
kyslíka, atd.
Okrem tohto fyzického aspektu palia- poznali odpoveď, čakáme na našej
tívne prostriedky dopĺňa množstvo ďal adrese.
ších sprievodných znakov, aby sa

spojenie so základmi, závislosť jednot dolu. Zdvihli ho mŕtveho“ (Sk 20, 9).
Tento mladík sedel na okne. Nebol
livých elementov atd.
„Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské vonku, kde bola tma (nebol úplne mimo
kňazstvo, svätý národ, ľud určený na spoločenstva), ale nebol ani dnu (v spo
vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne ločenstve), kde bola plnosť svetla. Bol
skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do niekde na hranici ani tam, ani tam. A to
svojho obdivuhodného svetla“ (1 Pt 2, sa mu stalo osudným. Zaspal. To sa
9). Je dôležité, aby žiadne kresťanské môže stať tebe i mne. Zaspíš a ani si
spoločenstvo nikdy nezabudlo na to, neuvedomíš, ako prídeš o svoje spa
čím je a k čomu je povolané - ohlasovať senie. Ako sa ľahšie bdie, keď si sám
evanjelium Ježiša Krista.
alebo keď ste viacerí a navzájom sa
V závere chcem citovať Skutky apošpovzbudzujete? To isté pravidlo platí aj
tolov, kde sa nachádza veľavravný prí o spoločenstve. Ak ti skutočne záleží na
beh Eutycha: „Istý mladík menom Eu- tvojom spasení, hľadaj kresťanov, ktorí
tychus sedel v okne, a pretože Pavol ti nedovolia zaspať.
dlho hovoril, tvrdo zaspal. Premožený
Zuzana Samecká
spánkom spadol z tretieho poschodia
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P r e č o č a k á m n a V ia n o c e ?
Večerný súmrak sa rozprestiera nad
mestom. Celý deň husto sneží. Akási
zvláštna atmosféra vládne v tento večer,
akoby si pokoj a láska podávali ruky.
Kalendár ukazuje 24. december. U nás
doma je už všetko prichystané, len si
sadnúť k štedrovečernému stolu. Robím
posledné úpravy pri vianočnom strom
čeku. Rozkladám darčeky, osobitne
jeden, ktorý chcem darovať manželovi ikonu Narodenia Ježiša Krista. Zahľa
diac sa na tento obraz vyvoláva vo mne
túžbu, aby naša rodina sa podobala
nazaretskej Rodine. Kolko sme toho už
stihli prežiť za necelých päť rokov?
Brali sme sa z velkej lásky hned po
promóciách. On, čerstvý lekár chirurg
a ja, detská lekárka. Práca, povinnosti
a spoločenské večierky úplne pohltili náš
manželský život. Deti sme plánovali až
neskôr. Ale veci a ľudia, ktorými sme sa
obklopovali, nás neuspokojovali a ne
prinášali nám šťastie. V našom dome
začali žiť zvláštni hostia. Pýcha a sebect
vo, ktoré prechádzali do nepochopenia
jeden druhého a častého hnevu. Žili sme
vo vlastnom dome ako cudzinci, ktorí
nevedia riešiť krížovku vlastného man
želstva. Schyľovalo sa u nás k rozvodu.
V tejto otázke naši známi a priatelia nám
neporadili, len pokrčili plecami.
Nie, nechcela som
sa rozvádzať, veď má
me všetko, čo len
chceme. Len to dieťa,
teraz lekári konštatu
jú, že nemôžem mať.
Pamätám sa na je
den decembrový deň,
ktorý všetko zmenil.
Celý deň ma bolela
hlava, detí prichá
dzalo na vyšetrenie
málo. Takmer pred
obedom prišli na vy
šetrenie mladí rodičia
s dcérkou. Po vyšet
rení a predpísaní lie
kov sa mi mladý otec
ko prihovoril:
Pani doktorka,
prečo ste taká smutná?
Prekvapivo som sa
na neho pozrela a on
pokračoval:
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- Nech prežívate čokoľvek vo svojom
živote, Boh vás veľmi miluje.
- Aj keby Boh vedel, čo ja prežívam,
čo mi je to platné?
- O necelý mesiac budeme sláviť
najkrajšie sviatky roka: Narodenie Pána.
Tento Boh v betlehemskom Dieťati
prichádza kvôli vám, aby vám priniesol
spásu do vášho manželstva. Už prorok
Izaiáš o ňom hovorí: „Lebo chlapček sa
nám narodil, daný je nám syn, na jeho
pleci bude kniežactvo, a bude nazvaný:
zázračný Radca, mocný Boh, večný
Otec, Knieža pokoja - lebo s nami Boh“
(porov. Iz 9, 5; 8, 10). A keď je s nami
Boh, v každej našej životnej situácii, čo
nám viac treba?
Len som si povzdychla.
- Vám sa to ľahko hovorí, vy si rozu
miete s vašou manželkou, ale čo ja...?
M ladý otec ma pozval na m od
litebné stretnutie, ktoré je každú stredu
po svätej liturgii, kde sa stretávajú
najm ä mladé rodiny, aby sa spolu
modlili. Do chrámu chodím iba v ne
deľu, ale zo zvedavosti som prišla aj
v stredu. Bola som milo prekvapená
ľuďmi, ich spontánnou m odlitbou,
chválami a velebením. Potom sa prešlo
k odprašovaniu za spáchané hriechy

a k prosbám. Aj ja som vyslovila pros
bu, aby Pán uzdravil naše manželstvo.
Nasledovala úvaha o príprave na
Vianočné sviatky. Niekolko postrehov
z tohto rozjímania, ktoré nám povedal
kňaz, boli:
«Prečo nefungujú v našich rodinách
Vianoce? Choroba našej dobyje nechcieť
rozmýšľať, zamýšľať sa nad udalosťami,
ktoré sa dejú u nás i okolo nás. Čítame
noviny, pozeráme televíziu, počúvame
rozhovory ľudí a tak preberáme myslenie
tohoto sveta. Načo čakáme na Vianoce?
Na to, čo nám ponúka svet reklamy
a televízia, alebo na to, čo nám ponúka
Boh? Všimnime si Pannu Máriu. Ona
prijala a zachovávala všetky slová, ktoré
boli povedané o tomto Dieťati.
Pozrime sa na dva obrazy biblických
Vianoc. V Lukášovom evanjeliu čítame,
ako anjel sa zjavil betlehemským pastie
rom a povedal im: „Zvestujem vám veľkú
radosť, ktorá bude patriť všetkým ľudom:
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil
Spasiteľ, Kristus Pán“ (Lk 2,10-11). Ako
reagovali pastieri? Povedali: „Poďme do
Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo...“
Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa
i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli,
vyrozprávali, čo im bolo povedané
o tomto dieťati. Pastieri sa potom vrátili
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a oslavovali a chválili Boha za všetko, v našom blížnom betlehemské Dieťa,
čo počuli a videli “ (Lk 2, 15-17; 20). alebo ostať na mieste, rezignovať, žiť
Betlehemskí pastieri zanechali v ľahostajnosti a nevere ako veľkňazi
svoje stáda, teda to, z čoho žili, o čo a učitelia zákona.
sa opierali, nevyhovárali sa na tmu
Vtedy som si uvedomila, že Boh
a únavu. Nehovorili, že pôjdeme je v mojom manželovi. Ako sa sprá
zajtra ráno, že možno príde zlodej vam k nemu, tak sa správam k Bohu.
a ukradne nám ovce... Nevyhovárali Poprosila som kňaza o modlitbu,
sa, ale uverili Božiemu slovu. Po lebo nedokážem prijímať manžela.
náhľali sa, aby videli Božie Dieťa, Veľmi sme sa zranili a odcudzili. Ked
prisľúbeného M esiáša. Ich ústa sa za mňa kňaz so svojím spolo
a srdcia boli naplnené slávou a chvá čenstvom pomodlil, veľmi mi kládol
lou Boha, lebo nemohli nerozprávať na srdce slovo ODPUSTENIE. Ak
o tom, čo videli a počuli.
odpustíte, začne sa uzdravovať vaše
Druhý obraz Vianoc máme v Ma manželstvo. Každý deň sa modlite za
túšovom evanjeliu, ked prichádzajú vaše manželstvo biblickú modlitbu
mudrci od východu do Jeruzalema Efezanom 2, 13-18. A tak sa začalo
a dávajú kráľovi Herodesovi otázku: moje kráčanie do Betlehemu. Na
„Kde je ten novonarodený židovský tejto ceste som stretávala Jozefa,
krá!':'' Zákonníci a veľkňazi povedali: Máriu, Alžbetu a Zachariáša, betle«Vjudejskom Betleheme, lebo tak píše hemčanov, mudrcov z východu, kráľa
prorok: „A ty, Betlehem, vjudejskej Herodesa, veľkňazov a učiteľov zá
krajine, nijako nie si najmenší medzi kona. Až nakoniec som stretla Božie
poprednými mestami Judey, lebo Dieťa, Emanuela.
z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spra
Ak uveríte Božiemu slovu, začnú
vovať môj ľud, Izrael“ » (Mt 2,2.4-6). sa diať zázraky vo vašom živote.
Prečo kráľ Herodes povraždil M anžel zbadal zmenu v mojom
betlehemské neviniatka? Prečo sa správaní. Povedala som mu, že som
nešiel pokloniť Spasiteľovi sveta, sa stretla s Božím Dieťaťom, ktoré
ktorý sa tak blízko pri Jeruzaleme prináša radosť a pokoj predovšetkým
narodil? Prečo veľkňazi a zákonníci aj pre nás. Denne som sa modlila, aby
ľudu nepovedali mudrcom: Áno, my nám Pán požehnal dieťa. Modlilo sa
sme už boli v Betleheme a veríme, že za nás i modlitbové spoločenstvo.
sa splnili dávné proroctvá. Poďte, A vedzte, Boh vypočúva svojich ver
zavedieme vás tam. Nie, oni to ných. Práve pred rokom na Štedrý
nepovedali, neverili Božiemu prisľú večer Boh nám daroval zdravého
beniu. Oni mali Boha plné ústa, chlapčeka. Aj manžel sa obrátil. Viete,
zachovávali zákon a obrady, ale ich aký je to pekný pocit sláviť Narodenie
srdcia boli ďaleko od Boha. O nie Ježišovo a zároveň aj narodenie náš
koľko rokov neskôr veľkňaz Kaifáš si ho chlapčeka?
roztrhne rúcho a povie nad prisľú
Viete, prečo čakám na Vianoce? Na
beným Mesiášom: Hoden je smrti! Božiu lásku, ktorá sa prejavila k nám
Áno, oni prví mali uveriť tomuto v tom, že Boh poslal na svet svojho
prísľubu, ktorý denne čítali v pro- jednorodeného Syna, aby sme skrze
roctvách v Starom zákone, a pove neho mali život (porov. 1 Jn 4, 9).
dať: Práve dnes sa tieto proroctvá
A tak začíname Štedrý večer spe
splnili, lebo dnes sa nám narodil vom vianočných kolied a manžel číta
Spasiteľ. Ale oni odmietli Božie príbeh z Lukášovho evanjelia o naro
svetlo, ktoré zažiarilo nad Betle dení Ježiša Krista.
hemom a ostali vo tme svojej nevery
Ďakujeme ti, Pane, že môžeme byť
a vo svojom hriechu. Preto sa s betlehemskými pastiermi, ktorí hovo
Ježišom nestretli. Aké smutné Via ria o tom, čo videli a počuli. Ďaku
noce prežívali.
jeme ti, Pane, že v našom dieťati si
V ktorej situácii sa nachádza nás nanovo spojil, že Ježiš sa stal
me my?»
darom pre nás a my sme sa stali
darom jeden pre druhého, lebo
Kňaz zakončil svoje rozjímanie. odteraz slávime Vianoce v našej
Vyzval nás, aby sme sa rozhodli, rodine po celý rok.
ktorou cestou sa chceme vydať k Betlehemu: Ako pastieri, aby sme našli
Ján Karas

S vjJtŠČ iN O R nČ E N IC I, Klom ZOMRELI
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One Mukou Ceheiskyj
Blahoslavený otec Mykola Ceheľskyj
sa narodil 17. decembra 1896 v dedinke
Strusiv v oblasti Ternopola. V r. 1923
zakončil Teologickú fakultu Lvovskej
univerzity. 5. apríla 1925 ho metropolita
Andrej Šeptyckyj vysvätil za kňaza. Bol
horlivým dušpastierom, dbal o duchov
nosť, osvetu a blaho svojich veriacich.
Bol farárom v dedinke Soroka Hrymalivského dekanátu, kde postavil novú
cerkov. Po vojne začali masové represie.
Otec Mykola do dna vypil kalich zastra
šovania, vyhrážok a bitia. Bol uväznený
28. októbra 1946 a 27. januára 1947 ho
vojenský tribunál Ministerstva vnútra
odsúdil na 10 rokov väzenia. Potom bol
vyvezený do táborov v Mordovii, zane
chajúc manželku, dvoch synov a dve
dcéry. Žil v hrozných podm ienkach
v tábore s tvrdým režimom v dedinke
Javas (stanica Poťma). Veľa trpel skrz
silnú bolesť vnútorných orgánov. Zomrel
25. mája 1951 a bol pochovnaný na
cintoríne stanice Poťma.
,,Moja najmilšia manželka! Na Uspenije minulo 25 rokov nášho spoločného
života. Milo si spomínam na náš spo
ločný rodinný život. K aždý deň sa m i
sníva o tebe a o deťoch, a preto som
šťastný. Bozkávam otcovským bozkom
ich čelá a prosím: žite čestne, zachovajte
sa v nevinnosti, držte sa ďaleko od
k a žd e j poškvrny. Za to sa najviac
modlím. “
(Z listov o. Mikolu Ceheľského z Mordovie.)
Stanislav Gábor
Marek Durlák
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Veľkosť daru
sa mería veľkosťou lásky
Radostnú atmosféru Vianoc v našich neraz až príliš drahé. V mnohých ro
rodinách bezpochyby dotvára aj bohatá dinách, kde napr. rodičia už nemajú veľa
tradícia vzájomného obdarúvania sa, času na láskyplnú výchovu svojich detí,
ktoré vnímame a prežívame ako priro dokonca nahrádzajú vlastnú lásku
dzenú ľudskú reflexiu na Božiu štedrosť, darm i a za dary si kupujú priazeň
v ktorej nám Boh daroval najväčší dar svojich detí. A to nakoniec rozvracia
svojej lásky, ked nám daroval svojho vzťahy v rodinách, pretože tu už naozaj
Syna, aby nikto nezahynul, kto v neho chýba to, čo je vlastným obsahom
verí, ale aby mal večný život (porov. J n darovania - láska.
Aké znaky nesú dnes dary, ktorými
3, 16). Všetko totiž, čo sme dostali, či
veci hmotné alebo duševné i duchovné, sa ľudia obdarúvajú? Sú dary, ktoré
dostali sme bez našich zásluh, bez ne m usí obdarovaný darcovi nejakým
jakých právnych nárokov alebo nejakej spôsobom tiež darovať a teda vrátiť, sú
našej platby ako dar, ktorý
pochádza zo zdroja Božej
lásky. „Každý dokonalý dar
je zhora, zostupuje od Otca
svetiel“ (Jk 1, 17).
Ako je to s našimi darmi
a obdarúvaním, a to nielen
na Vianoce, ale aj pri iných
príležitostiach? Čo všetko si
môžu ľudia vzájomne da
rovať? Myslím si, že nebu
deme ďaleko od pravdy, ak
povieme, že my si tiež vzá
jomne môžeme darovať veci
hmotné, viac alebo menej
drahé, ale i veci nehmotné,
duševné i duchovné. M ô
žeme si darovať vec uži
točnú pre osobnú potrebu,
ktorou urobíme druhému
radosť, ale môžeme darovať
aj úprimný srdečný úsmev,
teplé povzbudivé slovo,
dobrú radu, priateľský stisk
ruky a nakoniec môžeme
darovať svojmu blízkemu
i kyticu modlitieb, obetí
a iných duchovných slu
žieb. Čo je ale podmienkou
pre všetky tieto dary, aby
boli pre naozajstný úžitok
obdarovanému? M usí tu
byť splnené kritérium lásky.
Žiadnou inou hodnotou sa tieto dary dary, ktorými si jeden druhého uplácajú
nemôžu a nedajú merať. Často bývame a podporujú korupciu spoločnosti, sú
však svedkami, že za dary medzi ľuďmi dary, ktoré sú prejavom pozornosti
sa považujú už len dary materiálne, á to a možno i prejavom úprimnej vďač
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nosti, ale sú i také, ktoré sú prejavom
slepej servilnosti. Vidíme, že tu môže byť
množstvo motívov pre darovanie, ale
často chýba ten pravý motív - pravá
láska. Lebo skutočná a velká láska aj
z malého daru urobí veľký, lebo ona je
pravou hodnotou každého daru.
Keď si starší členovia našich kres
ťanských rodín pospomínajú, aké malé,
chudobné darčeky, alebo vôbec žiadne
hmotné darčeky niekedy za detstva ani
nedostali a pre chudobu ani nemohli
dostať, a predsa kolko velkej radosti,
šťastia a lásky bolo v našich
rodinách, ked si odovzdávali
skôr tie teplé slová a úsmevy,
keď sa spoločne jeden za
druhého modlili a ked v chu
dobnej izbietke aj tri generá
cie spolu v láske Božej a vzá
jomnej pomoci prežívali svoj
ťažký, namáhavý život.
Takto bola podstata Via
noc prežívaná v Dare Bo
žom, v láske, ktorá je prame
ňom a veľkosťou každého
daru, ktorý si aj ľudia medzi
sebou darujú zvlášť na Via
noce. Možno aj dnešná ťaž
ká hospodárska situácia je
pre nás velkou výzvou, aby
sme nezabudli, že konzumný
životný štýl vytláča Boha
a jeho lásku z nášho života
a vytláča ju teda aj z úkonov
nášho darovania.
Povzbuďme sa vzájomne
ku skromnosti materiálnych
darov, a zároveň k veľkory
sosti v dávaní tých darov
jeden druhému, ktoré nás
urobia lepšími, šťastnejšími,
ľudskejšími a hlavne presved
čivej šími svedkami Božej
lásky vo svete aj v nastu
pujúcom treťom tisícročí.
Len tak dokážeme prijať toho, ktorý
z lásky k človeku naklonil nebesá.
Jozef Voskár

Spomienky na Vianoce 1952
«Vianoce 1952 som prežil v leopoldovskej
väznici. Vcele nás bolo 30 väzňov. Boli sme
tam prevažne kňazi obidvoch obradov.
Jedným z nich bol aj náš blahoslavený
biskup-mučenikPavol Peter Gojdič, OSBM.
Jehoprítomnosťnám prinášala velkú radosť,
lebo zjeho dobrého srdca a čistých priez
račných očí v tejto stiesnenej leopoldovskej
atmosfére žiarilo akési zvláštne teplo.
Blížili sa Vianoce a my sme začali roz
mýšľať, akým darčekom by sme sa navzájom
mohli prekvapiť a potešiť. Mohli sme použiť
ibato, čo sme tam mali k dispozícii. Fajčiarov
sme obdarovali cigaretami, ostatných neja
kými sladkosťami, ktoré sme kúpili z ušet
reného vreckového. A čo dáme biskupovi
Gojdičovi? Dohodli sme sa, že mu urobíme
vianočný stromček.
Na väzenskom dvore sme našli zvyšky
červeného a zeleného krepového papiera,
ktorý nebol odprataný po oslavách prvého
a deviatehomája. Do našej „zbierky“ pomaly
pribudol staniol po skonzumovaných syroch
a drevené paličky z jaterníc.
Z ušetreného vreckového sme kúpili
kockový cukor, ktorý sme potom zabalili do
pripraveného staniolu. Cukru však bolo

málo, preto sme použili aj malé kúsky uhlia hlásenie: „Na izbe je 30 mužov a všetko je
a vysušené zemiaky. A tak ozdoby na via v najlepšom poriadku.“
„Bachar“ sa však nedal len tak ľahko od
nočný stromčekboli hotové. Ostalo nám však
biť. S tvrdosťou vyslovil otázku: „Odkiaľmáte
ešte urobiť stromček.
Pripravené paličky sme obalili krepovým tento krásny stromček?“ „Sami sme si ho
papierom, pozväzovali niťami, a tak pred urobili“, znela naša odpoveď a hneď sme mu
našimi očami „vyrástol“ asi 30 cm vysoký vysvetlovali, z čoho stromček vznikol.
Nato zaznel prísny rozkaz: „Ihnedhohoďte
stromček. Ozdobili sme ho vlastnoručne
vyrobenými ozdobami, na vrcholci ktorého do vedra!“ (V cele nám vedro slúžilo ako
sa ligotala aj betlehemská hviezda. Už „sociálne zariadenie“.) Velmi milo a pokorne
samotný pohľad na tento stromček priniesol som ho prosil: „Nechajte nám ho aspoň cez
do našich studených a smutných sŕdc teplo, túto vianočnú noc, zajtra ho určite odpra
ceme. “ „Bachar“ nič nepovedal a odišiel.
radosť a svetlo.
Odovzdali sme ho biskupovi Gojdičovi, Stromček sme si teda nechali.
Na druhý deň už sme ho nemuseli
z ktorého mal velkú radosť. Bol veľmi pre
kvapený, že my, väzni, takpovediac z ničo odpratávať. Kým sme boli na spoločnej
ho, sme dokázali urobiť taký krásny vychádzke na väzenskom dvore, náš vianočný
stromček z cely zmizol.
vianočný stromček.
Vtedy sa biskup Gojdič šibalsky usmial
Posadali sme na zem a pri stromčeku
spievali koledy. Zaznievali v rôznych rečiach a povedal: „Možno tento stromček dnes
ako v staroslovienčine, slovenčine, ba aj urobil takú radosť ako nám včera deťom
maďarsky, nemecky a srbsky. Naše srdcia niektorého dozorcu. Nech je to náš dar
napĺňala nádej, že už na budúce Vianoce malému Ježiškovi. “»
budeme koledovaťkaždýv kruhu svojej rodiny.
Podlá rozprávania
Náš spev v tak nádhernej atmosfére zrazu
o. JUDr. Mariána Potáša, OSBM,
prerušila stráž, ktorá vtrhla do cely. Podľa
spracovala sr. Teodózia.
väzenských predpisovvedúci izbyihneďpodal

Vpokoji sarozídine

venstvo i ľud. Ľud odpovedá „Amen “
a spieva trojité „Nech je požehnané
Pánovo meno od teraz až na veky. “
Po speve: „Nech sa naše ústa naplnia A nasleduje liturgické požehnanie: „Po
tvojou chválou, Pane, aby sme os žehnanie Pánovo nech je na vás s jeho
pevovali tvoju slávu, lebo si nás uznal milosťou a láskou teraz i vždycky i na
za hodných prijať tvoje sväté, božské, veky vekov. Amen. “
Po tomto liturgickom požehnaní
nesmrteľné a životodarné tajomstvá.
Zachovaj nás Bože vo svojej svätosti, nasleduje prepustenie. Kňaz velebí
aby sme sa po všetky dni učili t\'ojej Boha slovami: „Sláva tebe, Kriste Bože,
pravde...“, ktorý zahŕňa v sebe vďaku, naša nádej, sláva tebe. “Lud odpovedá
oslavu i prosbu, nasleduje d'akovná starodávnou modlitbou: „Sláva Otcu
ekténia: „Keďsme prijali Božie, sväté, i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždyc
prečisté, nesmrteľné, nebeské, ž i ky i na veky vekov. Amen. “ A dodáva
votodarné a úžasné Kristove tajomstvá, trojnásobné: „Pane, zm iluj sa.“ Na
dôstojne a vďačne vzývajme Pána...“ záver prosí: „Požehnaj. “
Kňaz odpovedá na túto prosbu po
Počas nej sa kňaz modlí modlitbu vďaky
za to, že spolu s veriacimi mohol byť žehnaním: „Kristus, náš pravý Boh, na
účastným týchto tajomstiev. Zároveň prosby svojej prečistej M atky... a všet
prosí na základe prosieb Bohorodičky kých svätých, nech sa nad nami zmiluje
a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. “
aj o Božiu ochranu pre celý náš život.
Nasleduje Zaambónna modlitba, Lud odpovedá: „Amen, “ čím na seba
ktorej predchádza zvolanie kňaza: privoláva toto Božie požehnanie. Amen
„Vpokoji sa r o z í ď m e V nej kňaz znamená tak bolo, tak je a tak bude.
hovorí: „Pane, ty žehnáš tým, čo ti
Niekde sa po konci liturgie rozdáva
dobrorečia, a posväcuješ tých, čo požehnaný chlieb - antidor. Ide o nedúfajú v teba. “ Zároveň v nej prosí konsekrovanú prosforu. Je to pozos
Boha o pokoj pre svet, Cirkev, ducho tatok agapé - prvokresťanských hodov

lásky. U nás sa táto prax zúžila na
myrovanie. Kňaz vyzýva veriaceho
pozdravom: „Kristus m edzi nam i“
a on odpovedá: „Je a bude.“ Tým sa
nielen utužuje láska a odpustenie vo
farnosti, ale aj vyznáva neustála
prítomnosť Krista v Božom ľude.
-jg-

slovo - december/2002 »31

Svätá hora ATHOS
najnižšom stupni - rasophoros (ten, ktorý nosí raNoviciát na Athose
son). Potom môže dospieť
Mladý muž, ktorý cíti v sebe povolanie k druhému stupňu - stavrok rehoľnému životu, príde do kláštora, phoros alebo mikroschimos
kde prechádza dlhým skúšobným (nositeľ kríža alebo menšieho
habitu) a nakoniec sa môže
obdobím, než sa stane mníchom.
Muž, ktorý chce vstúpiť do athoských vypracovať k dosiahnutiu
kláštorov, musí byť zdravý ako telesne, tretieho stupňa - megalotak aj duševne, má byť vzdelaný, alebo schim os (nositeľ veľkého
má prejaviť chuť vzdelávať sa v niekto alebo anjelského habitu).
Tieto stupne sú stupňami
rom odbore. Adept mníšstva musí prísť
z vlastnej osobnej vôle, nesmie byť via dokonalosti, no napriek tomu všetci sú roch a skítoch tento tretí stupeň dosa
huje väčšina mníchov spolu s titulom
zaný žiadnou občianskou alebo vojen rovnocenní mnísi.
V dnešných idiorrhytmických kláš „dokonalý mních“.
skou zodpovednosťou. Ďalším pred
Tradícia žiada, aby megaloschimiti
pokladom prijatia na Athos je stanovený toroch, v ktorých askéza nie je pova
vek v reguliach a kanóne kláštora, do žovaná až tak za veľmi dôležitú ako žili životom kontemplácie a extrémnej
v cenobitských domoch, väčšina mní prísnosti. Hoci môžu žiť v kláštoroch,
ktorého chce vstúpiť.
Oficiálne noviciát trvá tri roky. Táto chov prechádza stupňom rasophora zvyčajne si volia pustovnícky spôsob
doba bola daná Carihradským koncilom a dostáva sa na druhý stupeň - stavro- života. Postia sa oveľa častejšie a prís
(879-880) v kánone č. 5. Ale v súčas phorosa. Na tomto stupni zvyčajne nejšie ako ich spolubratia. Ich kon
nosti (okrem pár cenobitských kláš zostávajú až do smrti. Počet megalo- templatívne modlitby a obdobia ticha sú
torov) noviciát netrvá viac ako dva roky. schimov v tomto druhu kláštorov a skí- dlhšie. Nikdy nejedia mäso a zriedka
V idiorrhytmických kláštoroch, skítoch tov je veľmi malý. V cenobitských klášto použijú vína. Často odmietajú aj ryby
a žijú úplne z rastlinnej potravy.
a kelliach jeho dĺžka
Ceremónia prijatia mnícha do
nepresahuje rok. No
tohto stavu je dlhá a zvyčajne je
vic, ktorý je v nebez
to slávnosť celého kláštora. Mních
pečenstve smrti, mô
si pri tomto obrade mení meno.
že dostať tonzúru
Nové
meno sa tradične začína tou
v každom čase a no
istou
iniciálkou
ako krstné meno.
vic, ktorý javí známky
Kňazi
kláštorov
alebo skítov sú
očakávanej svätosti
vyberaní
z
radov
megaloschimov.
života, dostáva ton
Čistota je najcharakteristic
zúru už po šiestich
kejšou
črtou mníšskeho života.
mesiacoch.
Týmto
sľubom
je mních zaviazaný
Podľa Konštituč
vyhnúť
sa
všetkým
formám hrie
nej charty Athosu za
chu,
ktorými
by
mohol
viac či
kazuje sa novicom
menej
poškodiť
čistotu
svojej
duše
robiť prvé sľuby pred
alebo
tela.
Prijatie
rehoľného
dovŕšením 18. roku.
života je samo osebe kanonickou
Do noviciátu sú pri
prekážkou k manželstvu. Mních je
jím aní muži do 50.
povinný urobiť všetko to, čo
rokov. Starší môžu
považuje za nevyhnutné, aby
byť tiež prijatí, ale
dospel
k „anjelském u“ stavu
musia vyplatiť určitú
prostriedkami
ako spoveď, umŕtsumu, ktorou sa budú
vovanie
tela,
cvičenie
v askéze.
pokrývať potreby ich
Sľubom
poslušnosti
prijíma
staroby. V skítoch
všetky
nariadenia
kánona,
týka
a kelliach sú tieto na
júceho
sa
mníšskeho
života,
prijí
riadenia striktne do
ma
typikon
a
regule
komunity,
držiavané.
ktorej je členom. Nesmie opustiť
Ked sa skončí no
Athos bez zvláštneho povolenia.
viciát, novic urobí
Sľubom chudoby, podľa učenia
prvý sľub a stáva sa V kláštore Simonopetra mnísi dodnes odkladajú kosti svojich mňvych
bratov. Otec Macarius opatruje v zvláštnej debne pozostatky bývalého Otcov a tradícii Cirkvi, sa mních
mníchom. Začína na
(pokračovanie z minulého čísla)

opáta.
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dobrovoľne zrieka akéhokoľvek majetku.
Všetko, čo mal, alebo čo mu bolo
darované, ide do spoločného fondu
komunity. Ale v prípade členov idiorrhytmických kláštorov je tento sľub viac
- menej formálny. Osobné vlastníctvo
vdomoch tohto typuje dovolené.
Tieto tri sľuby, ak sú úprimne prijaté
a starostlivo dodržiavané, majú veľký
účinok na myseľ a správanie mnícha.
Vôľaje redukovaná na minimum, starý
spôsob života sa stráca a začína nový.
Mníšsky odev___________________________

Athosská mníšska tradícia určuje formu,
materiál a farbu odevu mníchov roz
ličných stupňov a pre rôzne zameranie.

Mnísi sa nikdy neholia a nestíhajú.
Vlasy sú zvyčajne zviazané a prehodené
na krk. Na svoje denné práce mimo
kláštora nosia rason padajúci až ku
členkom a podviazaný okolo pása opas
kom. Na hlavách majú mäkké čierne
čiapky alebo cylindrický kamilavkion.
Na nohách majú ťažké čierne topánky.
Druhý, sviatočnejší odev nosia iba
do katholikona. Pozostáva zo širokého
rasona a kamilavkiona. Megaloschimiti nosia koukoulion a pri sv. prijí
maní schimu. Lektori a kantori v kaťholikone používajú dlhý, čierny,
plisovaný plášť. Novic tento druhý
odev nemá. V dobe noviciátu chodí iba
v pracovnom rasone.
Záver

Takto vyzerala v hrubých rysoch história
Svätej hory. Nebola veľmi bohatá na
udalosti, lebo jej zameranie bolo úplne
iné, než svetských štátoch. Pre svojich
obyvateľovje Athos bez dejín. To je tým,
že vystúpili zo sveta a času, aby sa
oddali modlitbe a rozjímaniu. Na to, čo
predchádzalo, sa ľahko zabúda. Životy
mníchov sú si podobné ako vajce vajcu.
Líšia sa len počtom rokov, ktoré tu ten
či onen pútnik strávil.
Štefan Keruľ- Kmec

110.ROKOV OD NARODENIA D. ÍEODODA S eDLÁKA
[1892-1950]
O. Teodor Sedlák sa
narodil 7. decembra 1892
vLitmanovej, okr. Stará
Ľubovňa, kde pôsobil je
ho otec Alexander ako
gréckokatolícky kňaz.
Matka Anna, rod. Dzubaiová, pochádzala tiež
z kňazskej rodiny. Teodor
bol prvým zo štyroch detí.
Mal ešte brata Ervína
a sestry Annu a Jolanu.
Anna sa stala manželkou
gréckokatolíckeho kňaza
Mikuláša Kapišinského
a Jolana zomrela v mladom veku.
Základnú školu vychodil v rodisku.
Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Prešove a teologické štúdiá v Budapešti. Po
získaní absolutória z teológie uzavrel
16. októbra 1917 v Chráme sv. Mikuláša
v Havaji sviatostné manželstvo s Mar
tou Zimovou, dcérou gréckokatolíckeho
kňaza Juraja Zimu, správcu tamojšej
farnosti. M anželka bola v blízkom
príbuzenstve s matkou o. biskupa Pavla
Petra Gojdiča, OSBM. Boh im požehnal
päť detí: Ester, Máriu, Alexandra, Mag
dalénu a Teréziu.
Kňazskú vysviacku prijal dňa 1. no
vembra 1917 v Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa v Prešove z rúk o. biskupa
Dr. Štefana Nováka. Ako novokňaz bol
menovaný za administrátora farnosti
Klenov. V roku 1918 dostal dispozíciu
do farnosti Hradisko pri Prešove, kde
pôsobil 15 rokov. V roku 1933 sa stal
správcom farnosti Cestice. Vo farnosti
sa postaral o zakúpenie nových zvonov
pre chrám. Tu vážne ochorel a dostal
slabší infarkt. Rok bol práceneschopný.
Zotavoval sa u svojej tety Anny Megelovej v Štelbachu, dlnes Tichý Potok.
Medzitým farnosť Cestice pripadla
do Maďarska. Pretože pochádzal zo
Slovenska, žiadal o povolenie presťa
hovať sa do Prešova. V roku 1938 bol
kaplánom v Jakubanoch. V roku 1942
bol menovaný za správcu farnosti Hrabské, kde pôsobil do roku 1947. V tom
istom roku sa stal správcom farnosti
Cigelka, kde ho zastihol aj osudný rok
1950. Stihol ešte dať vymaľovať chrám.
Počas akcie „P“, zameranej na roz
vrátenie a likvidáciu gréckokatolíckej

cirkvi s cieľom jej nátla
kového začlenenia a pod
riadenia sa pravoslávnej
cirkvi, ho často presvied
čali a lákali od neho pod
pis na prestup do pra
voslávnej cirkvi. Čestne
odolával. Dlhšie sa liečil
na chorobu srdca. Pretože
mal podlomené zdravie,
neustále návštevy cirkev
ného tajomníka a prís
lušníkov ŠtB a ich nátlak
mu veľmi poškodili zdra
vie. Vyvrcholilo to dňa
25. júna 1950 silným infarktom, ktorý bol
už smrteľný. Zomrel vo farnosti Cigelka.
Pohrebné obrady vykonal o. Štefan Vojtovič z Nižného Tvarožca a telesné po
zostatky o. Teodora boli pochované na
cintoríne v Cigelke.
Vernosť o. Sedláka mala za následok
postih nielen manželky, ale aj detí. Syn
Alexander, ktorý študoval na univerzite
medicínu, bol zo štúdia vylúčený a po
volaný do vojenskej služby v PTP. Mag
dalénu - učiteľku prepustili zo školských
služieb a určili na prácu v Nitre v pre
dajni obuvi. Komunisti nikomu nič ne
darovali. Cítili sa dosť silní a vedeli sa
pomstiť. Všetky tieto udalosti zhubne
pôsobili na o. Teodora, ktorého zdravie
bolo už aj tak narušené.
O.
Teodor Sedlák bol skromným
a u veriacich veľmi obľúbeným kňazom.
Jeho osobnosť charakterizovala svedomi
tosť v duchovnom živote a v starostlivos
ti o dobro veriacich. Bol však aj dobrým
otcom svojej rodiny. V mladosti rád
športoval. Jeho koníčkom bola hra na cim
bal a na husle. Vedel si pri tom oddých
nuť. Mal rešpekt aj v rodine a deti nemusel
napomínať slovami, stačil iba pohľad.
O. Teodor veľmi úzko spolupracoval
s otcam i redem ptoristam i, ktorých
pozýval na sv. misie do všetkých far
ností, v ktorých pôsobil. Z toho vidieť,
že mu veľmi záležalo na duchovnom
raste svojich veriacich.
Pri príležitosti dvadsaťročného jubilea
biskupskej vysviacky o. biskupa Pavla
Gojdiča, OSBM, bol v roku 1947 o. Eugen
menovaný za konzistoriálneho radcu.
P. Ján Babjak, SJ
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Vianočný
program STV
V ia n o č n é ro zp rá v a n ie ;
30.11.-6.1. o 18:45 na STV1
Séria animovaných vianočných rozprávok pre
deti. Veselé a zároveň poučné príbehy, ktoré sa
viažu k menám jednotlivých svätcov kalendára
a k zvykom či tradíciám s nimi spojených.

a Jozefa, ktorí sa nemali kde uchýliť, sa opakuje
deň čo deň v osudoch vysťahovalcov, utečencov,
ľudí bez domova, bez strechy nad hlavou. Je
v našich silách darovať týmto ľuďom velkú lásku,
prichýliť ich, dať im vedomie, že sú prijatí a milovaní.
A Kristus, to Dieťa z jasličiek, klope na naše dvere
v Ich podobe denne. Nielen cez Vianoce...

N a ro d il sa K ristus Pán;
25.12. o 11:25 na STV1
Mudobno-poetické pásmo vianočných piesní
a kolied v interpretácii súrodencov Jendruchovcov
na pozadí betlehemu v Rajeckej Lesnej.
K atmosfére Vianoc neodmysliteľne patria aj
betlehemy, známe už od 13.storočia. Jedným z nich
je svojou plochou, ale aj obsahom a množstvom
stvárnených postáv najrozsiahlejší, pohyblivý
betlehem majstra Pekara z Rajeckých Teplíc. Prá
vom ho možno nazvať celoslovenským • zobrazuje
tradičný život Slovákov zo všetkých regiónov. Tak,
ako jedinečnosť betlehemu, aj rodinu Jendruchov
cov možno označiť za výnimočnú. Patrí k význam
ným interpretom vianočných piesní a kolied.
Spojením týchto dvoch slovenských unikátov
vzniklo zaujímavé dielo, ktoré prispeje k spestreniu
a obohateniu vianočnej atmosféry.

V ia n o c e v s rd ci; 23.12. o 10:00 na STO
Ivan Tomeš, vyučený nástorojár, učiteľ, ne
skoršie riaditeľ učňovskej čkoly sa nikdy neučil
rezbárstvu. Odmalička však kreslil a maľoval a až
v päťdesiatke sa odvážil chytiť do ruku rezbársky
nôž. Jeho vychádzky po okolitých myjavských
kopaniciach mali vždy rovnaký cieľ: nájsť drevo,
ktoré by mohol opäť „postaviť hlavou hore.“ Takto
premiestňoval krajinu s chalupami na svoj stôl,
posúval čas a v auguste cítil vôňu Vianoc.

P íšťaly a tó n y ; 23-24.12. o 15:30 na STO
Dvojdielny dokumentárny film o slovenských
organoch a organároch.
Dokumentárny film odkrýva tajomstvo tvorenia
slovenských organov katolíckych a evanjelických
kostolov, ktoré vznikli v 18.-19,storočí. Sprievodné
slovo organára Mariána Mayera predstaví výz
namných predstaviteľov slovenských organárskych
škôl, ich pôsobenie, techniku hry a výroby organov.
V dokumente zaznejú originálne hudobné ukážky,
ktoré na historicky vzácnych organoch interpretuje
organistka Anna Predmerská-Zúriková.

D u ch o vn é slovo; 24.12. o 18:20 na STV1
Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický biskup
P o ln o č n á sv. o m ša ;
24.12. o 24:00 na STV1
Priamy prenos Polnočnej sv. omše z Katedrály
sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Hlavným celebrantom
slávnosti, ktorá otvára vianočné obdobie, je Mons.
Ján Sokol, arcibiskup • metropolita bratislavskotrnavskej arcidiecézy.
Slávenie polnočnej sv.omše má v cirkvi dlhú
tradíciu. Písomné zmienky o nej pochádzajú už
z 5.storočia. V nich sa dozvedáme, že polnočná
bohoslužba sa najskôr slúžila v Betleheme, v Ba
zilike Narodenia Pána ako prejav úcty voči tajom
stvu Pánovho narodenia. Neskôr sa zvyk polnočnej
omše udomácnil v Ríme a rozšíril sa do celej cirkvi.

U rbi e t O rb i; 25.12. o 11:55 na STV1
Tradičné vianočné požehnanie pápeža Jána
Pavla II. v priamom prenose.
Tak ako po iné roky i tento rok pri príležitosti
sviatku Božieho narodenia hlava katolíckej cirkvi
pápež Ján Pavol II. privíta veriacich vianočným
pozdravom a udelí mestu Rímu a celému svetu
vianočné požehnanie. Urbi et orbi sa každoročne
koná na Námestí sv. Petra vo Vatikáne za účasti
niekolko stotisíc veriacich. Požehnané vianočné
sviatky a radosť z narodenia Božieho Syna Svätý
otec zaželá v 60-tich jazykoch, aj po slovensky.
Prostredníctvom Slovenskej televízie môžete byť
účastní tejto slávnosti s požehnaním aj vy.
Z a m ú rm i V a tiká n u 200 2 ;
25.12. o 15:30 na STO
Zostrih najdôležitejších a najzaujímavejších
udalostí vo Vatikáne v roku 2002.

S lu ž b y B o žie ; 25.12. o 10:00 na STV2
P ríb e h v e lk e j lásky;
24.12. o 10:00 na STV2
O neopakovateľnom príbehu velkej Božej lásky.
Čo je vlastne velká láska? Je to moment, keď sa
obetujeme pre druhého. Boh tak miloval svet, že nám
poslal svojho jednorodeného Syna, ked’sa v pokore
maštalky narodil z Matky Márie. Taká velká obeta
a láska sa už na tomto svete zopakovať nemôžu.
A predsa, to, čo sa stalo Svätej rodine pred
dvomi tisíckami rokov, sa odohráva i dnes - len
v inom prostredí a s inými osobami. Príbeh Márie
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Slávnostné Služby Božie z Nového evanje
lického kostola na Legionárskej ulici v Bratislve
v priamom prenose.
Vyše 2000 rokov si na Vianoce pripomíname
narodenie Ježiša Krista. Bol nielen historickou
osobnosťou, človekom, ktorý ovplyvnil životy
mnohých ľudí, zakladateľom kresťanstva, ale
kresťania veria, že bol zároveň Božím Synom. Boh
prišiel v Kristovi na tento svet, aby sa priblížil
človeku. Slávnostné evanjelické služby Božie sú
oslavou tejto významnej udalosti.

D u ch o vn é slovo; 25.12. o 19:55 na STO
Mgr.lgor Mišina, biskup Východného dištriktu
ECAV na Slovensku
D o b rá novin a; 26.12. o 10:00 na STO
Relácia pre deti a o deťoch • koledníkoch Dob
rej noviny.
Stalo sa vám, že ste počas Vianoc v uliciach
mesta stretli skupinky detí rôzneho veku vo ve
selých kostýmoch betlehemcov, anjelov i čertov?
Alebo sa objavili rovno pred dverami vášho bytu
a priniesli vám radostnú zvesť o Ježišovom naro
dení? Nuž vedzte, že to boli koledníci Dobrej noviny,
ktorí sa podujali na nemalú úlohu. Vianočnými

spevmi a vinšami sa chceli podeliť o vianočnú
radosť a vykoledovanými peniažkami zároveň
pomôcťdeťom z Afriky. Prečo práve im? Africké deti
sú také chudobné, že nedostávajú vianočné
darčeky, ba dokonca nemajú kde bývať, chýbajú
imlieky a nemocnice. Preto naši koledníci posielajú
výťažok Dobrej noviny práve im.
Vrelácii zaznejú krásne koledy, vianočné piene
avinše. Uvidíte anjelov, betlehemskú maštalku a iné
zaujímavosti. Dozviete sa, čo vedie našich malých
koledníkov k tomu, aby mali srdce otvorené pre
všetkých a nemysleli len na seba.

Zahraničné d o k u m e n ty ;
26.12.- 5.1. o 15:30 na STV2
Séria zahraničných dokumentárnych filmov
omisiách.
V jednotlivých častiach sa dozviete o živote
misionárov v Thajsku, Peru, Brazílii, Kambodži,
Guatemale, Keni a na Filipínach.

Rieky te č ú na m ies te ;
27.12. o 10:00 na STV2
Dokumentárny film o evanjelickom kňazovi
Jurajovi Tranovskom.
Kňaz Juraj Tranovský zásadným spôsobom
vstúpil do dejín evanjelickej cirkví na Slovensku
prostredníctvom svojho pôsobenia na dvoch
miestach • v Oravskom Podzámku a v Liptovskom
Mikuláši - najmä svojou - svojho druhu unikátnou
literárnou a hymnologickou tvorbou, ktorá dodnes
ovplyvňuje bohoslužobný život cirkevných zborov
ECAV na Slovensku. Osobitne jeho Cithara San
ctorum, spevník, ale aj katechizmus a agendálny
predpis slovenských evanjelikov, ktorý neskôr
prevzal jeho meno v latinizovanej podobe, je
výnimočným autorským počinom.

V M eto d o v ej b rá zd e ;
28.12. o 10:00 na STV2
Dokumentárny film o prenasledovanom grécko
katolíckom kňazovi Prof.ThDr. Jánovi Murínovi.
Filmový dokument má byť vyjadrením úprimnej
vďačnosti nevšednému a pritom skromnému
človeku. Napriek ťažkému osudu, ktorý mu po dlhé
roky neumožňoval pôsobiť v predurčenom diele,
vyoral hlbokú brázdu nielen v náboženskom, ale
aj v národnom živote Slovákov - gréckokatolíkov.
Profesor Murín bol zakladateľom spolku Jed
notysv. Cyrila a Metoda. V 50. rokoch bol bez súdu
uväznený a prešiel viacerými pracovnými tábormi
a nútenými pracovnými pobytmi.
Vroku 1968 bol dušou i hnacou silou úsilia o re
habilitáciu gréckokatolíckej cirkvi v bývalom
Československu a predsedom Akčného výboru
gréckokatolíckej cirkvi. Dôsledkom toho bol
v normalizačnom období opätovne postihovaný
a prenasledovaný.
Za svoje presvedčenie, neúplatnosí a nepoudajnosť boľševickému režimu bol zo Slovenska
deportovaný do Čiech, kde vykonával práce pas
tiera oviec a pracoval v uhoľných baniach. Jeho
odvahu a statočnosť ocenili pápeži Pavol VI. a Ján
Pavol II., ktorí mu boli nápomocní pri rehabilitácii
gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu.

Š te fa n K rč m é ry ; 29.12. o 10:00 na STV2
Dokumentárny film o významnom literárnom
vedcovi Š.Krčmérym.
Počas historického vývinu sa objavujú velké
osobnosti, ktoré zvlášťhlboko zapôsobia na národnú
pospolitosť a podstatne prispejú k jej ďalšiemu
smerovaniu. Takou osobnosťou bol aj Štefan Krčméry
- básnik, spisovateľ, publicista a redaktor, literárny
historik a kritik, prekladateľ. Pracoval vo funkcii
generálneho tajomníka Matice slovenskej. Neúnavný
organizátor národného, kultúrneho a literárneho
života na Slovensku. Dokumentámyfilm nezachytáva
len celoživotnú literárnu a vedeckú prácu Krčméryho.
Vautentických spomienkach jeho dcéry pani Jely
Krčméry-Vrteľovej možno postrehnúť jeho osob
nostné črty, atmosféru rodinného života, lásku
k manželke, deťom a k vlasti.

Dokumentátny film o vzniku Slovenskej cir
kevnej provincie.
30.decembra 1977 bola vyhlásená Slovenská
cirkevná provincia. Snahy o jej vznik sa prejavili už
v 19.storočí, ale konkrétne kroky k samotnému
ustanoveniu provincie vedú do 20.storočia.
V rozprávaniach historikov Milana Ďuricu,Petra
Mulíka a Róberta Letza je v kontexte doby a na
základe historických dokumentov vykreslený
postupný vývoj týchto snáh a zásluhy cirkevných,
laických osobností i pápežov Benedikta XV, Jána
XXIII, Pia XII. či Pavla VI. O tom, ako prebiehali
rokovania Svätej stolice a vlády ČSSR, porozpráva
svedok udalostí Bohumil Chňoupek, minister
zahraničných vecí ČSSR, ktorý rokoval aj s terajším
Sv.otcom Jánom Pavlom II. Význam cirkevnej
provincie pre Slovensko zhodnotí banskobystrický
biskup Rudolf Baláž.

Ta jo m s tv o V ian o c;
30.12. o 10:00 na STV2
O
veľkosti a hĺbke vianočného tajomstva inkarnácie Boha.
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle!“ Týmto chválospevom nám
anjeli zvestovali narodenie Ježiša v Betleheme, kde
sa pred dvetisíc rokmi na chvílii spojilo nebo so
zemou. Boh sa stal človekom, aby mohol s ním
prežívať radosti a sklamania, vznešenosť a potupu
- stal sa jedným z nás. Prečo sa Boh stal človekom?
Na to sa pokúsi nájsť odpoveď tento film.

N o vo ro č n á sv. o m ša ;
1.1.o11:00 na STV2
Novoročná sv.omša z Konkatedrály sv.Martina
v Bratislave naživo.
Pri príležitosti cirkevného sviatku Panny Márie
Bohorodičky, štátneho sviatku vzniku Slovenskej
republiky a občianskeho Nového roka sa pri novo
ročnej sv. omši v konkatedrálnom chráme bratislavsko-trnavskej arcidiecézy zídu veriaci, duchovní,
členovia vlády a Národnej rady SR, aby spoločne
privítali prvý deň občianskeho Nového roka v Božej
prítomnosti. Hlavným celebrantom slávnosti je J.E.
Mons. Ján Sokol, arcibiskup - metropolita.

D u c h o v n é slovo; 1.1. o 18:45 na STV2
Mons.Józef Henryk Nowacki, apoštolský
nuncius v SR
E d u a rd N é c s e y ; 2.1. o 10:00 na STV2
Dokumentárny film o nitrianskom katolíckom
biskupovi.
H v ie zd a s lo v e n s k é h o neba;
3.1. o 10:00 na STV2
Dokumentárny film o kardinálovi Jurajovi
Szelepczényim.

P á p e žs k ý p re lá t; 4.1. o 10:00 na STV2
Dokumentárny film o životnej ceste katolíckeho
kňaza Viktora Trstenského.
J o z e f K ú tn ik -Š m á lo v ;

S lo v e n s k á c irk e v n á p ro vin cia;

5.1.o10:00 na STV2
Dokumentárny film o literárnom vedcovi,
historikovi, prekladateľovi a katolíckom kňazovi.
Jozef Kútnik-Šmálov bol literárny vedec, his
torik, prekladateľ, kultúrny pracovník a katolícky
kňaz. V 60. rokoch 20.storočia bol jedným zo zakla
dateľov Diela koncilovej obnovy. V období budo
vania socializmu prešiel pracovnými tábormi,
väzením a perzekúciami. Za svoje nekompromisné
postoje stal sa až do smrti „persona non grata“.
Založil najvýznamnejšie katolícke vydavateľstvá a
edície Svet, Obroda a Verbum.
V tomto roku si pripomíname dve jubileá Jozefa
Kútnika-Šmálova - 90.výročie narodenia a 20. vý
ročie smrti.

1.1.012:30 na STV2
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tolská činnosť, sú oporou pre svojich čle
nov, vychovávajú ich k apoštolátu a nále
žíte zlaďujú a usmerňujú apoštolské úsiĽa,
takže sa dá od nich očakávať omnoho
hojnejšie ovocie, ako keby ich uskutoč
ňovalijednotlivci, každý osve“
NAŠI JUBILANTI
(DVK Apostolicam actuositatem, 18).
V decembri t. r. si významné životné Uvedené povzbudenie z dokumentu
jubileum pripomínajú títo naši členovia: Druhého vatikánskeho koncilu, ktorého
Mária Bačíková z Kamennej Poruby, 40. výročie otvorenia sme si v tomto
MUDr. Jaroslav Lukáč z Košíc, Mikuláš roku pripomenuli, je adresované aj pre
Mojzeš z Ďačova, Anna Semanová súčasných laikov v Cirkvi. Všetci laici,
z Košíc, Anna Smoligová z Miňoviec viac ako voľakedy, sú povolaní k rozlič
a Anton Štofa, zakladajúci člen, z Košíc. ným formám apoštolátu podľa aktuál
Mária Babejová zo Svidníka, Alžbeta nych potrieb a po schválení foriem
Bajužiková z Dúbravky, Ján Gajdoš zo cirkevnou autoritou.
Jedným zo združení pôsobiacich
Slivníka, Andrej Lakatoš z Vranova nad
Topľou, Ružena Lešová z Nižného v Gréckokatolíckej cirkvi, ktoré vykonáva
Nemeckého a PhDr. Tibor Volčko zo špecifický apoštolát, je aj obnovený Spo
lok sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Mi
Simíka.
MUDr. Imrich Benický z Palina, chalovciach. Spolok začal svoju činnosť
Augustína Dankovčíková z Jastrabia, po oficiálnom povolení, ktoré spolku
Helena Daňková z Geraltova, Olívia udelil 14. augusta 1990 Mons. Ján HirGôczeová z Košíc, Helena Hijová zo ka, prešovský biskup. Odvtedy s rados
Svidníka, Anna Ivanová z Iňačoviec, Ján ťou konštatujeme, že spolková základňa
Jarošík z Levoče a Jozefína Václavská sa rozrástla na vyše 4000 členov, z toho
je v súčasnosti vyše sto zakladajúcich.
z Trebišova.
Výbor spolku i jeho predsedníctvo
Mária Červeňáková z Nižného Hrabovca, Johana Horňáková zo Slivníka, má za cieľ svojej činnosti prebúdzať
Alžbeta Chomová z Fulianky, Anna a oživovať cyrilometodské podvedomie
Kekeľová zo Svidníka, Mária Kiššáková gréckokatolíkov, odkrývať zabudnuté
zo Spišskej Novej Vsi a Ján Kittan stránky našich cirkevných dejín a po
máhať pri odovzdávaní dedičstva otcov
z Kežmarku.
Anna Bozdošová zo Svidníka, Hele nastupujúcim generáciám. Pri tejto
na Kirchnerová zo Žiliny a Anna Tatá- práci sa spolok chce oprieť tak ako
doteraz o laikov. Pred našimi laikmi,
tarová z Davidova.
združenými
pod záštitou spolku, je
Anna Mindžáková z Pavloviec nad
dôležitá
úloha:
zapojiť sa podlá svojich
Uhom a Helena Servanská z Trhovišťa.
síl
a
schopností
do špecifickej spolkovej
Všetkým jubilantom vyprosujeme
činnosti.
Je
potrebné
spojiť naše dobré
hojnost Božích milostí.
Na mnoho rokov,
šťastných rokov!

nápady, odhodlanie, a najmä modlitbu
k tomu, aby aktivita spolku bola naďalej
požehnaním pre dobro nás všetkých.
Pred nami je záver občianskeho roka
2002. Všetkým ochotným laikom, spo
lupracovníkom, dobrodincom a priaz
nivcom Spolku sv. Cyrila a Metoda
chcem úprimne poďakovať za spo
luprácu pri zveľaďovaní spolkovej či
nnosti. A chcem súčasne poprosiť ďalších
členov k uvedomelému postoju na poli
každodennej apoštolskej činnosti. Aby
sme všetci prinášali hojné ovocie.
Michal Hospodár
predseda SSCM
BLAHOŽELANIE

Anton Štofa sa narodil dva roky po
smutneznámom prešovskom „P“ sobore, ktorý „zrušil“ Gréckokatolícku cir
kev a snažil sa násilne podriadiť grécko
katolíckych veriacich pod právomoc
moskovského patriarchu. Vďaka rodin
nej výchove si zachoval vieru a lásku
k obradu na strednej škole i počas
vojenskej základnej služby.
Po povolení činnosti Gréckokatolíckej
cirkvi v roku sa 1968 postupne zapájal
do práce vo farskom spoločenstve
a v súčasnosti patrí k veľmi aktívnym
členom farskej rady vo farnosti Furča
v Košiciach. V tom má plnú podporu
svojej manželky. Jedným z radostných
dní vjeho živote bol 23. jún 2002, keď
sa začala plniť jeho životná túžba. Bola
to posviacka základov Chrámu Božej
múdrosti na tomto košickom sídlisku.
Poznajú ho mnohí kňazi. Je zakla
dajúcim členom Spolku sv. Cyrila a Me
toda a koncom roka sa
s nadšením podieľa na
distribúcii kalendárov
i podielových kníh.
SSCM A APOŠ
Svieži päťdesiatnik
TOLÁT LAIKOV
Anton Štofa snaží sa ako
živnostník čestne vyko
„ Veriaci nech konajú
návať svoje pracovné
svoj apoštolát v duchu
povinnosti a pom áha
svornej spolupráce. Nech
našej cirkvi všade tam,
sú apoštolmi tak vo svo
kde je potrebná jeho
jich rodinách ako aj vo
pomoc. Takto vychoval
farnostiach a diecézach svoju dcéru a v týchto
ktoré sú samy osebe pre
šľapajach idú aj jeho
javom spoločenskejpova
dvaja synovia.
hy apoštolátu - a taktiež
Do ďalších dní mu
v dobrovoľných združe
vyprosujeme hojnosťBo
niach, do ktorých sa roz
žích milostí. Na mnoho
hodli zoskupiť.
rokov, šťastných rokov!
Veďzdruženia, ktorých
Pavol Kušnír
cieľom je spoločná apoš Predseda SSCaM o. M. Hospodár spolu s exarchom Košického apoštolského
exarchátu vladykom M. Chauturom, CSsR.
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MUDr. Štčpán Rucki.CSc.:
ALTERNATÍVNA MEDICÍNA

Margarét F. Powersová: STOPY
V
PIESKU

Dávid Heller: V SIEDMOM NEDI -

MIKULÁŠ. CHLAPEC, KTDDY SA
STAL SVÄTÝM

Návrat domú, Praha, 2000, Vydavateľstvo Motýľ, Bra- Knižná dielňa Timotej,Ko- VHS; Studio Lux, Bratislava, farebné, 30 min.
šice, 118 s.
tislava, 1997,114 s.
136 s.

Táto kniha oboznámi čita
teľov s pozadím a praktikami
v akupunktúre, fytoterapii,
homeopatii, intuitívnej medi
cíne, iridologii, reflexologii
a ďalších alternatívnych lie
čebných postupov. Jej auto
romje odborník, ktorý buduje
svoj život na neochvejnom
základe Božieho slova, tak
akoje napísané v Svätom pís
me. Autor veľmi jasne, logicky
a odborne rozoberá jednotli
vé druhy alternatívnej medi
cíny, ukazuje, v čom sú jej len
zdanlivé úspechy a v čom je
ukryté nebezpečenstvo. Ľu
dia, ktorí nepoznajú pravdu
0 duchovných silách pôsobia
cich v tomto svete, sa tak ot
várajú démonickým mocnos
tiam, ktoré ich spútavajú
a odvracajú od Boha. Táto
kniha prináša aj varovanie
pred preceňovaním účinkov
alternatívnej medicíny a jej
veľmi negatívnymi účinkami
na zdravie telesné, duševné
1duchovné.

C
>
O
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Určite mnohí z vás poznajú
skutočný príbeh Stopy v pies
ku. Tentokrát sa na knižný trh
dostáva obnovené vydanie
tohto titulu od vydavateľstva
Motýľ. Stopy v piesku sú bás
ňou, ktorú napísala mladá
žena, ktorá hľadala správny
smer na križovatke svojho
života. „Jednej noci sa m i
prisnil sen. So svojím Pánom
som kráčala po pobreží. Na
temnom nebi sa premietali
obrazy môjho života... “Takto
autorka opisuje životný príbeh,
ktorý sprevádza dvoje stôp
v piesku: jedny šľapaje jej a tie
druhé patrili Pánovi. Aj v naj
ťažších chvíľach jej života, ked
už nevládze ďalej kráčať
a v piesku sa črtajú už len
jedny šľapaje, nie je sama. Pán
ju vtedy nesie na rukách.
Vytvorenie príbehu sa prepletá
so životom plným výzvy, ne
priazne, no i lásky a porozu
menia. Stopy v piesku oslovili
a povzbudili milióny ľudí na
celom svete.

Filipovka - je ľudový názov
u gréckokatolíckych veriacich pre
štyridsaťdňové obdobie pokánia
pred sviatkom Narodenia Ježiša
Krista. Začína sa 15. novembra po
dni pamiatky sv. apoštola Filipa,
ktorý pripadá na 14. novembra. Trvá
do 24. decembra, včítane.
Fokoláre - Máriino dielo; medzi
národné katolícke laické apoštolské
hnutie, ktoré v r. 1943 založila Talian
ka Chiara Lubichová; v súčasnosti
má okolo 100 tisíc členov v 180
krajinách sveta; cieľomje viesť dialóg

„Milý Bože, viem, že na
Vianoce mi dávajú darčeky
ocko s mamkou, ale aj tak si
myslím, že tie nápady majú
od teba. Vďaka. Len mi ich
dávaj ďalej. S hlbokou úctou
Daniela, 12. rokov. “
„Ježiško, cítim, že si veľmi
blízko. Zdá sa mi. ako by si
bol so mnou stále. Prosím tá,
vo štvrtok stoj pri mne. Mám
vtedy preteky v behu na tritisíc
metrov. Budem potrebovať
rýchlosť ako blesk. A k nebu
deš m at inú robotu. mohol by
si byť na štarte, v cieli a na
celej trati?Ferko, 11. rokov.“
Toto sú krásne, detsky,
s láskou, ale hlavne úprimne
písané prosby, ktoré deti zo
základných škôl písali Bohu.
Kniha V siedmom nebije plná
detských prianí, otázok a pro
sieb, ktoré vybrali a preložili
Marián Andričík a Markéta
Andričíková podľa originálu,
ktorý napísal Dávid Heller.

na zlepšenie spolužitia a presadzovať
aplikáciu kresťanských princípov vo
všetkých oblastiach života.
Františkáni - Ordo Fratrum Minori = OFM (alebo Ordo Sancti
Francisci = OSF), rehoľa malých
bratov; rímskokatolícka rehoľa, kto
rú založil sv. František z Assisi
r. 1210; požaduje úplnú chudobu,
venuje sa najmä pastorácii a misii.
Gréckokatolícka cirkev - nie je
liturgický termín. Je časť Katolíckej
cirkvi, ktorá má za svoju hlavu rím
skeho pápeža, katolícku vierouku

Mikuláš, bol ešte malým
dieťaťom, keď objavil zvláštne
tajomstvo, ktoré navždy zme
nilo jeho život. Bol to dar - dar
rozdávať. Toto poznanie na
vždy zmenilo aj životy mno
hých ľudí, ktorým pomohol
v núdzi. Jeho dary prinášali do
sŕdc obdarovaných lásku. Vo
svojom živote však musel čeliť
aj mnohým nebezpečenstvám.
A tak máme pred sebou
fascinujúci príbeh chlapca,
ktorý sa vďaka láske a starost
livosti o iných stal jednou
z najpopulárnejších postáv
všetkých čias, príbeh Svätého
Mikuláša. Mikuláš, ked vyrás
tol, stal sa biskupom. Dnes,
už viac ako šestnásť storočí,
si celý svet pripomína jeho
dobrotu a štedrosť.
Mikuláš (Chlapec, ktorý sa
stal svätým) - je animovaný
a zaujímavo spracovaný prí
beh, určený nielen pre via
nočné obdobie, ale možno sa
ním inšpirovať po celý rok.
Pripravila -ao-

a byzantský obrad. Byzantský obrad,
katolícku vierouku a príslušnosť do
Katolíckej cirkvi priniesli na naše
územie sv. Cyril a Metod. V roku
1818 bolo vyčlenením z Mukačev
ského gréckokatolíckeho biskupstva
založené Prešovské gréckokatolícke
biskupstvo, ktoré do roku 1997 tvorilo
jeden celok. Vo februári 1997 rozhod
nutím Svätého stolca sa z neho vy
členil Košický apoštolský exarchát.
Spracovali: Anna Ondovčíková
Vojtech Boháč
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Minitest -

Zasmejme sa

Dokážeš byť priatelom?
1. Niektorý tvoj spolužiak sa nahlas opýta, či by mu niekto
nemohol požičaťgumu alebo hárok papiera. Ponúkneš sa ako prvý?
a) často
b) niekedy
c) iba ak mám toho spolužiaka rád
d) zriedka
e) nikdy
2. Máš priateľa (ku) na život a na smrť?
a) áno
b) nie, ale mám veľa kamarátov
c) nie
d) áno, ale často ho (ju) mením
3. Máš dojem, že ostatní vyhľadávajú tvoju spoločnosť, že im
je s tebou dobre?
a) áno
b) nie
c) neviem
4. Ktorá z uvedených vlastnostíje pre teba najdôležitejšia?
a) odvaha
b) sila
c) priateľskosť
d) tolerancia
e) inteligencia
Riešenie:
1. A: 5 2. A: 4
B: 3
B: 3
C: 2
C: 1
D: 1
D: 3
E: 0

3. A: 4
B: 1
C: 2

4. A: 2
B: 2
C: 5
D: 2
E: 2

Viac ako 16 bodov:
Si vynikajúci priateľ, akého by chceli mať všetci, aj keď si to
neuvedomuješ. Hrozí len, že sa ľudia začnú o teba hádať. Tak by si
nemohol byť ozajstným priatelom a nemohol tak úplne rozvinúť
svoje vlastnosti.
1 5 - 10 bodov
Si vynikajúci priateľ, vždy ochotný pomôcť a vypočuť si
druhého. I napriek tomu však nezanedbávaš svoje záujmy
Pokračuj v tom i naďalej a nezabudni byť otvoreným pre druhých.
9 - 5 bodov
Buď pokojný, nikto sa nebije o to, aby sa stal tvojím priateľom.
Možno preto, že uprednostňuješ samotu. Hoci je to tvoje
rozhodnutie, daj si pozor, aby sa nestalo pravidlom.
Menej ako 5 bodov
Pozor! Ak budeš takto pokračovať, hrozí ti, že sa staneš
ozajstným odľudom. Príliš neskoro by si mohol zistiť, že samota
ma horkú prichuť, predovšetkým, ak je sprevádzaná opovrho
vaním inými. Premôž sa a uč sa načúvať iným. Uvidíš, že byť
priateľom je oveľa krajšie, ako žiť sám na okraji spoločenstva.
(E. Giordano - T. Lasconi - G. Boscato,
Horúce témy, 1998)
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Dvaja astronauti stoja na mesiaci pred raketou a jeden
hovorí druhému:
- Nepozeraj sa na mňa tak sprosto, ja som nezamykal!
Po reforme dopravy po r. 1989 na malú dedinskú
železničnú stanicu pribehne pani a kričí na výpravcu:
- Prosím vás, kedy pôjde najbližší vlak?
- Len pokojne, pani, nechajte nám tu svoju adresu a my
vám napíšeme.
- Ferko, ten náš baran je akýsi smutný. Nemali by sme
ho zabiť?
- No, keď myslíš, že ho to rozveselí...
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Legenda: ACIDITA. AKANT, AKORD, AMOK,
ATLAS, BOA, CYKAS, ESTER, GÉL, KAR, KLENOT,
KLOKAN, KOKA, KOKS, KORKOVRT, KOSTI, KOSY,
KROK, KROKETY, KRT, KVETY, LAK, NERV,
OCTAN, OKER, OPORA, PANNA, PANT, PATENA,
PATENTY, PAS, PLAT, PRAKTIKANT, PSOTA, RASA,
REPA, RIZIKO, SABAT, SAS, SIHOŤ, SKART, SKLO,
SLOVO, STRATA, SÚSTAVY, TANKER, TANKY,
TETROV, TLO, TOVARY, TÓRA, TRIKY, VODA, VTAK
Tajnička osemsmerovky pozostáva z 34 nevyškrtnutých
písmen.
Autor tajničky: Marek Pataky

•c O m a ľ o v a č k a
Dnes vám prinášame ďalšiu ikonu („Narodenie
Ježiša Krista1') na vymaľovanie do vašej série
sviatkov.

B H O D O 0 C I0
Pomôžte Márii a Jozefovi nájsť cestu do maštale.

Stránku pripravila: Lenka Frigová
UROB SI S Á M - Papierové ozdoby na stromček

Pomôcky, farebný a kancelársky papier, lepidlo, nožnice, nit,
ihla, farbičky
Reťaz možno jednoducho urobiť z prúžkov nastrihaných
farebných papierov. Prúžok vložte do predchádzajúceho článku
refaze a konce zlepte.
Iná reíaz. Na nit nalepte z oboch strán rovnaké obrázky - mesiac,
hviezdu, stromček, slniečko...

Ozdoby: Zhotoviť ich možno z prúžkov tvrdšieho papiera.
Vystrihnuté prúžky natočte na ceruzku. Podľa potreby ich potom
dotvarujeme a lepíme k sebe. Takto možno vyrobiť srdiečko,
slimáčika, vtáčika a pod.

D o plň o va čka
Vyfarbite každú bublinku s bodkou a vylúštite skrytý nápis.
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Ako sa voláš?
iO CIfl
meniny: 13. úBEBinbra
Meno latinského pôvodu, ženská podoba
k mužskému Lucius, Lucián, t.j. „svetlý, žiariaci“
(zlat. lux- „svetlo“), zastaralá podobaje Luciána.
Domáce podoby: Lucka, Lud, Lucinka, Lucina
Patrón: Sv. Lucia, panna a mučenica
Lucia bola mučenícka. Narodila sa okolo roku
286 v Syrakuzách na Sicílii a zomrela v roku 304.
Zložila sl'ub čistoty, avšak o tomto rozhodovaní
nikomu nehovorila. Matka ju chcela vydať, ale keď
sa matka zázračne uzdravila, dovolá jej, aby na
ďalej viedla panenský život. Ženích s týmto roz
hodnutím nesúhlasil a urazenýju udal miestodrži
teľovi Diokleciánovi. Dievča bolo potom zatknuté
a podrobené vo väzení ťažkým mukám. Miesto
držiteľ vymyslel hrozný trest: mala byť daná do
nevestinca. Spútaná mala byť vozená mestom na
posmech obyvateľstvu na vozíku. Ale ťažné zvie
ratá nemohli vozíkom pohnúť. Nato ju rozzúrený
miestodržiteľ dal polievať vriacim olejom. Lucia
ostala nezranená. Napokonju dal usmrtiť mečom.
Je znázorňovaná ako panna v dlhom bielom ode
ve, s dvojitým krížom, palmou, sviečkou, mečom
a knihou. Je patrónkou slepcov a chorých detí.
Cirkev slávi jej liturgickú pamiatku 13. decembra.

DÁVID
Biblické meno hebrejského pôvodu a nejas
ného významu, najčastejšie sa spája s hebr. dód
a vykladá sa ako „miláčik“, „náčelník“, teda „kráľ'.
Domáce podoby: Dávidko, Dávi. Vidko
Patrón: Sv. kráľ Dávid
Dávid, kráľ Izraela. Postava Starého zákona.
Narodil sa okolo roku 1000 pred Kristom. Sláv
nym sa stal tým, že premohol Filištínca Goliáša,
ako to opisuje Prvá kniha Samuelova: Dávid bojo
val s Goliášom. Keď sa Filištúiec pozrel a uvidel
Dávida, zvolal: „Čo som ja pes, že ideš proti mne
s palicou? Poďku mne a dám tvoje telo nebeským
vtákom a poľnej zveri.“ Ale Dávid mu odpovedal:
„Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom,
ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov,
ktorého si hanobil.“ Filištúiec sa blížil k Dávidovi.
Dávid rýchlo bežal v ústrety a siahol rukou do
kapsy, vytiahol z nej kameň, vložil do praku a za
siahol Filištínca do čela, takže Goliáš padol tvárou
na zem (Porov. 1 Sam 17,1-58). Tradícia pokladá
Dávida za hlavného a najplodnejšieho, i keď nie
jediného autora Knihy žalmov - Žaltára (Psaltyra). Dávid je často znázorňovaný s kráľovskými
insígniami, niekedy aj s hudobnými nástrojmi harfou alebo lýrou. Je patrónom hudobníkov,
spevákov a básnikov.
Východná cirkev byzantského obradu slávijeho
liturgickú pamiatku v nedeľu po sviatku Naro
denia Pána.
Spracovala Anna Ondovčíková
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Keď Boží Syn nás navštívil
G (A) D (E) A(H)
h(cis)G(A)D(E)A(H) G(A)A(H)
1. Keď Boží Syn nás navštívil a priniesol svoju lásku k nám,
D (E) A(H)
h(cis)G(A) e(fis)
A(H) D (E)
vtedy celý svet videl, aký je Boh, predivný, úžasný Pán.
G A G (A H A )
D
A
h
G
D
A G
2. Jeho život bol svetlom v noci a v hmle, jeho slová sa vpíjali
A
do duší,
D
A
h
G
e
A
D D7
deti objímal, lásku rozdával, predivný, úžasný Pán.
D7(E7)G(A)A(H) D (E) D7(E7) G (A) A(H)h(cis)
Ref.: Jedine láska dokáže zázrak, dať slabým silu a života cieľ.
G (A) A(H)
D (E)
G (A)
Jedine Boh ťa prevedie v skúškach, tak poď za Ním a skús, aký
e(fis)
A(H)
D (E) G A G ( AHA)
predivný a úžasný je Pán.

vianočná sútáž s PETROU
Kupón B

Dnešné otázky:
1. Ktorý rok znovuobnovenia svojej činnosti oslavuje Charita v tento rok?
a) 10. rok; b) 11. rok; c) 15 rok
2. Kedy je spomienka na prepodobného Zótika?
a) 28. decembra; b) 29. decembra; c) 30. decembra
3. Komu je zasvätená Cirkevná základná škola v Lutine?
a) sestre Jozafáte; b) presvätej Bohorodičke; c) Jánovi Zlatoústemu
4. Ako sa vykladá meno Dávid?
a) miláčik; b) svetlý; c) kráľ
5. Koľko videní mal Amos?
a) tri; b) jedno; c) päť
Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom zasielajte na adresu redakcie
s označením: extra súťaž do 15.12.2002. alebo ich doručte do redakcie na adresu
Hlavná 3, Prešov. Nezabudnite pripísať Vašu spiatočnú adresu!
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v decembri 2002 (informácie v čísle 2/2003).
Spom edzi správnych odpovedí budeme žrebovať 30 výhercov, ktorí získajú knižné
tituly z nášho vydavateľstva.

S u per hr ebeňov ka
1. Veliteľ faraónovej telesnej stráže v Egypte
2. Matka Benjamína a Jozefa
3. Kráľ, ktorý dal uniesť Abrahámovu Sáru
4. Miesto pokúšania Ježiša
5. Pôvodné meno Sáry
6. Rebekin brat, bývajúci v Hárane
7. Najdôležitejšie Božie dielo šiesteho dňa
8. Krajina úteku sv. rodiny z Betlehema
9. Júdsky kráľ za čias Jozefa
10. Koho Ježiš uzdravil Jairovi
11. Názov raja inak
12. Prvorodený syn Jozefa Egyptského
13. Táreho vnuk
14. Najstarší Jakubov vnuk
15. Rieka Eufrat - inak
16. Krajina - cieľ putovania Abraháma
17. Najmladší syn Izraela
18. Brat Šimona Petra
19. Čo znamená meno Eva
20. Kto dovolil Jozefovi z Arimatey zobrať Ježišovo mŕtve telo

i

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11.
12 .
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 .

Riešenie z čísla 11/2002 znie: Sväté písmo

Roždestvo

P om ôcky:
A reel, E ste ,
T il

1. č a s ť taj
n ič k y

M o rsk é
ž iv o č íc h y

Tvoje Christe
Bože naš...
O b e t n ý stô l
2. č a s ť taj
n ič k y

Vtajničke je ukrytá časť citácie, ktorou cituje Ján Krstiteľ
proroka Izaiáša.
HLAS VOLAJÚCEHO NA PÚŠTI
usT ïyPç h

1. 2. 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

F ra n c ú z s k a
rieka

E Č P re š o v a

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 . 17. 18. 19. 20 .

P ro c e s y

C ie v k a , po
a n g lic k y

D a g m a r,
dom ácky

Je d n o d u 
ché
p la v id lo

VYROVNÁVAJTE MU CHODNÍKY

La tin s k á
sp o jk a

Dnešnú krížovku zaslal p. Vlado Komanický z H u 
morného.
Riešenie krížovky z minulého čísla znie: „Bezbožní
nenájdu pokoj. “
Riešenie dnešnej tajničky uverejníme v ďalšom čísle.

E m in e n c ia ,
po česky
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Náboženské vysielanie

x

Slovenského rozhlasu
Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:0018:30 Slovo pre veriacich i neveriacich; Rádio Slovensko: 9:3010.30 Kresťanská nedeľa (liturgia)
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M (relácia
pre mládež); 20:05-22:00 Cesty (náboženské spektrum)
Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio Vatikán
Každá tretia nedeľa v mesiaci: SRo - národnostno-etnické
vysielanie Prešov: gréckokatolícka sv. liturgia; v decembri
z farnosti Svidník

Rádio Vatikán
FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz,
SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik)
05:25-05:40; 19:45-20:00 - slovensky
05:10-05:25; 19:30-19:45 - česky

Na zamyslenie
Radosť Ježiša a jeho Otca, ktorú sme dostali skrze Ducha
lásky, nie je len sľubom aiebo nádejou pre nás do budúceho
života. Je to dar Božej plnej radosti v budúcom, večnom živote,
ale už ju vlastním e v to m to živote, keď sa vzdám e seba
a necháme sa naplnit Ježišovou radosťou v čoraz väčšej plnosti.

George A. Maloney, SJ
Ježišov príchod na zem priniesol radosť svetu i každému
ľudskému srdcu. Ten istý Ježiš prichádza znovu a znovu do
našich sŕdc počas svätého prijímania. Chce rozdávať ten istý
pokoj a radosť.

Matka Terézia

prinesie:

Témou mesiaca január bude už avizo
vaný článok od Rada Kačura o Hnutí
kresťanských spoločestiev detí - eRko,
nájdete tu aj rozhovor so sochárom
Dušanom Pončákom,
problematikou jednotnej Európy sa bude
bližšie zaoberať o. Michal Hospodár
a nebudú chýbať ani stránky
venované mladým a deťom.
Prečítajte si to o mesiac!
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PONDELOK - PIATOK
00.00 - reprízy relácii 05.00 - Ranné spojenie 09.00 -TIP-T0P 09.30
- Športecho 10.00 - TIP-T0P12.00 - Hudobný aperitív 13.00 -T IP TOP (regionálne témy) 14.00 - Čo vy na to? 14.30 -TIP-TOP 16.00
- Po - Staré ale dobré Ut - Folkparáda St - Oldieparáda Št Gospelparáda Pi - Auto moto klub 17.30 - Infolumen 18.00 - Svätá
omša - Emauzy 19.00 - Svetielko 20.00 - Infolumen 20.15 - Po Počúvaj srdcom Ut - V modrom tieni St - Pohoda s klasikou Št Mince na dne fontán Pi - Hudobné návraty 21.00 - Rádio Vatikán
21.15 - Po - Študentské šapitó Ut - Duchovný obzor St - Lupa Št História a my Pi - ÚV hovor 22.30 - Hlas Ameriky 22.45 - Po Hudobné návraty Ut - Počúvaj srdcom St - Dvere dokorán Št Svetlo nádeje Pi - ÚV hovor 23.45 - Po-Št - Pod vankúš Pi - ÚV
hovor 24.00 - Správy
SOBOTA
00.00 - Pod vankúš 00.15 - Auto moto klub 01.45 - Pod vankúš
05.00 - Ranné spojenie 09.00 - Hodinka vášho štýlu 10.00 - Športklub 11.00 - Zaostrené 12.00 - Hudobný aperitív 13.00 - TIP-TOP
16.00 - Piesne na želanie 17.30 - Infolumen 18.00 - Svätá omša Emauzy 19.00 - Svetielko 20.00 - infolumen 20.15 - Ruženec pre
Slovensko 21.00 - Rádio Vatikán 21.15 - Od ucha k duchu 24.00 Správy
NEDEĽA
00.00 - Pod vankúš 00.15 - Pohoda s klasikou 01.00 - Pod vankúš
01.15 - V modrom tieni 05.00 - Ranné spojenie 08.00 - Detský
Tip-top 10.00 - Svetlo nádeje 11.00 - Fujarôčka moja 12.00 Hudobný aperitív 13.00 - Literárna kaviareň 15.00 - Dvere dokorán
16.00 - Piesne na želanie 17.30 - Infolumen 18.00 - Svätá omša
19.00 - Svetielko 20.00 - Kresťanské noviny 20.30 - Vešpery 21.00
- Rádio Vatikán 21.15 - Náš hosť váš hosť 22.30 - Zamyslenie 22.45
- Mince na dne fontán 23.30 - Pod vankúš 24.00 - Správy
Správy : každý deň o 0.00 (Lumen), 5.00 (Vatikán), 5.30 (Lumen),
6.00 (Lumen), 7.00 (Lumen), v pracovné dni aj o 8.00, 9.00,10.00,
11.00, 13.00 ,15 .0 0 (Lumen).
Zam yslenia: 5 .4 5 ,6 .3 0 ,8 .3 0 (okrem nedele), 12.00,15.30 (okrem
nedele)

Úmysly apoštolátu modlitby
na mesiac december
• Aby deti na celom svete boli pred každou form ou násilia
chránené starostlivosťou vo svojich rodinách a vhodnou
sociálnou politikou.
• Aby oslava narodenia Krista Spasiteľa pomohla ľuďom
všetkých kultúr m ať väčšiu úctu k najmenším a odvrhnutým.
• Aby sme prežívali advent dôstojne s nádejou na stretnutie
s Ježišom Kristom v duchu jeh o prvého i druhého príchodu.

OS.
Členovia uctievajú (.. Jsv. Alfonza - zakladateľa, vzor a
otca všetkých členov, sv. Klementa, významného šíriteľa
kongregácie, sv. Gerarda, vzor najmä laických spolubratov,
sv. Jána Nepomuckého Neumanna, ktorý vynikal pastoračnou
horlivosťou, bl. Petra Dondersa, ktorý sa misionárskou službou
venoval záchrane celého človeka, (...).
Chcem vám všetkým srdečne poďakovať
(Konštitúcie a stanový C.Ss.R.)
za to, že pre nás vydávate taký pekný ča

Zdravím Ťa!
Prešiel rok a ja Ťa chcem opäť pozvať do Stropkova na duchovné cvičenia
pre chlapcov hľadajúcich svoje miesto v Cirkvi a vo svete. Už sme hovorili
o povolaní vo všeobecnosti, zamýšľali sme sa nad rehoľným povolaním, hľadali
sme, aké je povolanie redemptoristu a tento rok Ti chceme ponúknuť možnosť
prizrieť sa povolaniam niektorých konkrétnych redemptoristov, ktoré nie sú
rovnaké, sú rôzne, ale práve preto sa môžu navzájom dopĺňať. Ktorí to budú?
Dozvieš sa, ked prídeš. Si srdečne pozvaný.
Aj tento rok budú dva turnusy: Tí, ktorí tento rok maturujú, končia učňovské
školy, alebo školu opustili už skôr a kdesi v ich srdci sa rodí otázka, či ich
životnou cestou nie je život zasvätený Kristovi v Kongregácií Najsvätejšieho
Vykupiteľa, budú mať možnosť vyskúšať si život v noviciáte v dňoch 24.-27. 2.
2003. Na tých mladších čakáme v dňoch 21.-24. 2. 2003.
Ako po minulé roky i teraz je zraz do 2000 hod. prvého dňa, rozchod po
raňajkách v deň posledný. Treba si so sebou priniesť Sväté písmo, knižku
Modlime sa k Pánovi, spacák, a všetko ostatné, čo sa na takéto akcie nosí. No
a hlavne netreba zabudnúť na otvorené srdce.
Teším sa spolu s mojimi spoľubratmi na stretnutie s Tebou.

V dňoch 31.1 .-3.2.2003 v Kláštore
Redemptoristov v Michalovciach
organizujeme duchovné cvičenia pre
dievčatá, ktoré už majú aspoň 15
rokov a ktoré túžia rozpoznať svoje
povolanie.
Stretnutie bude zamerané na
charizmu Sestier Redemptoristiek
(kľauzumý kláštor v Bielsku-Biaľej).
Srdečne Vás pozýyame!
Začiatok je v prvý deň o 2000hod.,
ukončenie v posledný deň po raňaj
kách. Poplatok za stravu a ubyto
vanie: 450,- Sk (v prípade finančných
problémov, ktoré by mohli byť pre
kážkou v účasti je možná určitá zľava).
Kontaktovať sa môžete u o. Mi
lana Zálehu C.Ss.R., ktorý bude viesť
tieto cvičenia, na adrese:
o. Milan Záleha C.Ss.R.,
Masarykova 35,
071 01 Michalovce,
e-mail: milancssr@pobox.sk,
tel.: 0907 142 996.
Vaše Sestry Redemptoristky
tel. 0048/033/815 06 22
ossr@bielsko.opoka.org.pl
ISSN 1335-749 2
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sopis. Som veľmi rada, že sú tam rôzne bib
lické články, kalendáre, ale I krížovka. Spolu
s celou rodinou si prečítame celý časopis.
M. S. Svidník

Vážená redakcia!
Dovoľujem si Vám poďakovať sa za veľmi
záslužnú a profesionálne na vysokej úrovni
odvedenú prácu. Naša rodina už dlhšiu dobu
odoberá Váš hodnotný časopis. V začiat
koch sme si ho len sporadicky kupovali
v chráme alebo na iných miestach spolu
s ďalším i duchovným i časopism i. Sme
ekumenická rodina - naše manželstvo je
zmiešané. Som otcom rodiny, evanjelik a. v..
Ostatní členovia sú gréckokatolíci. Predpo
kladám, že nie som jediný nekatolik, číta
jú c i katolícku tlač. Som presvedčený, že len
vzájom ným spoznávaním sa dokážeme
spolu dobre komunikovať, hľadať a nachá
dzať, čo nás spája.
Vincent Ivanko-Macej

P O Ď A K O V A N I E
Každý človek oča
káva za svoju prácu fi
nančnú odmenu. Robí
me preto, aby sme za
robili, alebo dostali
aspoň nejakú odmenu.
Sú však medzi nami aj ľudia, ktorí
čosi robia a nič za to nečakajú, alebo
aspoň nie na tomto svete.
Určite medzi takýchto ľudí patrí
aj naša bývalá kantorka Simonka
KAKOŠOVÁ. Bývalá už preto, že sa
z našej gréckokatolíckej farnosti od
sťahovala s rodičmi do M artina.
Chceme sa Simonke poďakovať za
všetku tú prácu, obetu a námahu,
ktorú pre našu mladú farnosť ako
kantorka obetovala popri svojich
každodenných povinnostiach v škole
a v rôznych záujmových krúžkoch.
Obetovala svoj voľný čas na to, aby
svojím spevom slúžila Bohu i našej
farnosti. Pre mnohých z nás bola
vzorom. Nech jej i celej jej rodine
žehná Všemohúci Boh.
veriaci z gréckokatolíckej
ľarnosti Humenné
- Pod Sokolejom

S P O M Í N A M E

V
tichej mo
s nádejou na vzkriese
nie si dňa 5. 12. 2002
pripomenieme 10. výro
čie úmrtia nášho drahé
ho otca a manžela Pavla
Urbana. Hoci odišiel a niet ho medzi
nami, v našich srdciach zostal stále
medzi nami.
S úctou a láskou na neho
spomínajú manželka, syn
a dcéra s rodinou.
Worship festival
- smädný po Tebe!
Kedy: 1. decembra 2002
Kde: PKO Čierny Orol
Čas: 16.00-21.00 hod.
Skupiny: Lamačské chvály,
Timothy, Rieka života
Organizuje: Mládež pre Krista
Spolupracujú: Evanjelická cirkev,
Rímskokatolícka cirkev, Cirkev
bratská, Apoštolská cirkev
Vstupné: 60 Sk

slovo - december/2002 »43

Pozývame vás na vianočný nákup do predajne

PETRA na Hlavnej
ul. 3 v Prešove,
kde nájdete široký výber vianočných darčekov
knihy pre deti, mládež i dospelých;
rôzne druhy B ib lií-detské, ilustrované, rodinné;
ikony - písané aj lepené (už od 60,- Sk),
videokazety - rozprávky, filmy (už od 297,- Sk);
MC a CD nosiče;
sviečky - adventné, vianočné, liturgické;
sošky (už od 36,- Sk); obrazy;
rôzne druhy obrázkov, pohľadníc,
samolepiek, záložiek...

Naviac každý deň máte možnosť vyhrať
zaujímavé ceny.
Takže neváhajte, prídte, nakúpte a vyhrajte!

transportbetón

